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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
57/2009. (III. 17.) Korm.

rendelete
a Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári) szigeten

megvalósuló „Álomsziget” nevû komplex
nagyberuházással összefüggõ közigazgatási hatósági

ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt je-
lentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerûsítésérõl szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §
(5) bekezdésében és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 174/A. § a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjá-
ban megállapított feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja a
2. számú mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági
ügyeket, amelyek a Budapest Fõváros Óbudai (Hajógyári)
szigeten megvalósuló „Álomsziget” nevû komplex nagy-

beruházással – beleértve az ahhoz kapcsolódó Budapest
III. kerület közigazgatási területén megvalósuló járulékos
beruházásokat – függenek össze.

(2) Az (1) bekezdés szerinti beruházás azonosító adatait
az 1. számú melléklet állapítja meg.

(3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási
hatósági ügyekben eljáró hatóságként a 2. számú mellék-
letben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(4) Azokban az esetekben, amikor a 2. számú melléklet-
ben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az
adott ügyben szakhatóság közremûködését rendeli el, a
Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági
ügyekben eljáró szakhatóságként a 3. számú mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatály-
ba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után in-
dult ügyekben kell alkalmazni.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás azonosító adatai

Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

1. ,,Álomsziget” nevû komplex nagyberuházás Budapest 23796/7, 23796/8, 23796/18, 23798/1,
23798/3, 23798/4, 23798/5, 18386/2, 18386/3,
18386/4, 18386/5, 18386/6, 18386/7, 18386/8,
18386/9 hrsz.

2. „Álomsziget” nevû komplex nagyberuházással érintett
ingatlanok (megközelítés kiépítésében érintett szom-
szédos ingatlanok a Duna és észak felõl)

Budapest 23796/19, 23796/30, 23796/33, 23796/52,
23796/53, 23796/54, 23796/55, 23805/1, 23795,
18387, 23799, 23807/2 hrsz.

3. Árpád-híd közvetlen kapcsolat a szigettel Budapest 23798/3, 23798/4, 23798/5, 23799,
18386/2, 23807/2 hrsz.

4. Bejárati híd Budapest 18386/5, 18386/8, 18386/9, 18387, 18388,
18386/6, 18386/7 hrsz.

5. „K”-híd Budapest 19332/2, 23796/19, 23795, 23796/56,
23796/54, 23796/55, 19333/10, 19330, 19322/46,
19305/2, 19304/2, 19309/2, 19303/2, 19308/2,
19296/2, 19307/2, 19306/2, 19310/1, 19299/3,
19308/1, 19310/3, 19322/47, 19295/2, 19287/2,
19288/2, 19331, 23796/21, 23796/18, 23796/57,
23796/58, 23796/8, 23796/20, 23796/33, 23796/52,
23796/53, 23798/1 hrsz.
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Létesítmény Létesítmény azonosító adatai

6. Bogdáni úti alagút és csomópont Budapest 18388, 18549/10, 18432, 19284, 19249/2,
19332/2, 23795, 19285/1, 19331, 18389, 18391,
19250/6, 18436, 18229/2, 18229/12, 19250/5,
19243/5, 18229/1, 18443/1, 23796/18, 23796/33,
23796/52, 23796/53, 23796/54, 23796/55, 19243/3,
23796/8, 23798/1 hrsz.

7. Árpád fejedelem út – Árpád-híd felhajtó Budapest 17720, 17898, 18388, 17974, 17992, 18007
hrsz.

8. Gyalogos és kerékpáros kapcsolatok a szigettel Budapest 17720, 18018, 18388, 23798/3, 23798/4,
23798/5, 18387, 18267/17, 18370, 18386/8, 23799,
18386/9, 18386/2, 18386/3, 18386/5, 18015, 18019,
18355, 18028, 18020, 18267/26, 18386/4, 18386/6,
18386/7, 23796/7, 23796/8, 23796/18, 23798/1 hrsz.

9. Hévízi út – Vörösvári út csomópont Budapest 18131, 18641/2 hrsz.

10. Árpád fejedelem út – alsó rakpart közúti alagút Budapest 14655, 14636/3, 17974, 17929/10, 17929/7,
14621, 14624/1, 14619, 14617/13, 14624/1,
14617/17, 17977/2, 14614, 14617/15, 14617/18,
14618/1, 14620/1, 14622/1 hrsz.

11. Szentlélek tér környezetrendezése Budapest 17720, 18018, 18388, 18015, 18028 hrsz.

12. Parkrendezés az Óbudai (Hajógyári) sziget északi fe-
lén

Budapest 23796/19, 23796/22, 23796/28, 23796/10,
23796/25, 23796/23, 23796/31, 23796/34, 23796/59,
23796/58, 23796/33, 23796/57, 23796/20, 23796/35,
23796/30, 23796/29, 23796/38, 23796/37, 23796/39,
23796/41, 23796/36, 23796/46, 23796/45, 23796/43,
23796/52, 23796/53, 23796/51, 23796/48, 23796/49,
23796/47, 23796/50, 23796/56, 23796/54, 23796/55,
23796/21, 23795, 23805/1 hrsz.

13. Sportközpont befejezése Budapest 23796/38, 23796/30, 23796/33, 23796/37,
23796/39 hrsz.

A kiemelt jelentõségû beruházás hálózatfejlesztést érintõ nyomvonalas infrastrukturális elemei esetében a melléklet
szerinti létesítmények meghatározásakor a hálózatfejlesztés megvalósításával közvetlenül érintett, a létesítmény azono-
sító adatai között megadott területekkel szomszédos ingatlanokat is figyelembe kell venni. Amennyiben telekrendezés
vagy közterületi lejegyzés következtében a létesítmény azonosító adatai között megadott helyrajzi számok megváltoz-
nak, a létesítmény azonosító adatain a megváltozott helyrajzi számokat kell érteni.
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2. számú melléklet az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyek és eljárások lefolytatására
hatáskörrel rendelkezõ hatóságok

Tevékenységek
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Részletezés
Eljáró hatóságok

Elsõ fok Másodfok

ÉPÍTMÉNY

építmény bontása építésügyi hatósági
engedélyek

bontási engedély,
bejelentés tudomásul
vétele

Közép-magyarországi
Regionális Állam-
igazgatási Hivatal

építésügyért felelõs
miniszter

építmény építése, fel-
újítása, bõvítése,
átalakítása

építésügyi hatósági
engedély, bejelentés
tudomásulvétele
– építmény
– liftek,

mozgójárdák,
mozgólépcsõk

építmény használatba-
vétele

használatbavételi
engedély, használat-
bavétel bejelentése

mûemlékek felújítása,
bõvítése, átalakítása

kulturális örökségvé-
delmi hatósági enge-
délyek

mûemlék – építésügyi
hatósági engedély

Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal
Közép-magyarországi
Iroda

Kulturális Örökség-
védelmi Hivatal köz-
ponti szerverégészeti tevékenység régészeti hatósági

engedélyrégészeti bemutató-
park létesítése

fakivágás fakivágási engedély Budapest, III. Kerület
Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzat jegy-
zõje

Közép-magyarországi
Regionális Állam-
igazgatási Hivatal

KÖZMÛ LÉTESÍTÉSEK

közmûvesítés/víz-
csatorna létesítmé-
nyek kiépítése
(szennyvíz és csapa-
dékvíz is)

vízjogi engedélyek vízjogi létesítési
engedély: szennyvíz-
tisztító mû létesítési
engedélyek

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

közmûvesítés/gázléte-
sítmények kiépítése

energiaügyi hatósági
engedélyek

gázelosztó-fogadó
állomás létesítési
engedély

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi
és Mûszaki Biztonsá-
gi Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
központi szerve

közmûvesítés/elektro-
mos létesítmények
kiépítése

villamosenergia-ipari
építésügyi hatósági
engedélyek

közvilágítás létesítési
engedélye, villamos-
mû létesítési engedély

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Budapesti Mérésügyi
és Mûszaki Bizton-
sági Hatóság

Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
központi szerve

közmûvesítés/hírköz-
lési létesítmények ki-
építése

hírközlési hatósági
engedélyek

hírközlési hatósági
engedély

Nemzeti Hírközlési
Hatóság Hivatala

Nemzeti Hírközlési
Hatóság Tanácsának
elnöke
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Tevékenységek
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Részletezés
Eljáró hatóságok

Elsõ fok Másodfok

KÖRNYEZETVÉDELEM

környezeti hatásvizs-
gálat köteles tevé-
kenységek

környezetvédelmi
hatósági engedélyek

a környezeti hatás-
vizsgálati és az egy-
séges környezet-
használati engedélye-
zési eljárásról szóló
314/2005. (XII. 25.)
Korm. rendelet szerint

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõségegységes környezet-

használati engedély-
hez kötött
tevékenységek

a felügyelõség dönté-
sétõl függõen környe-
zeti hatásvizsgálat
köteles tevékeny-
ségek

az 1. számú mellék-
letben meghatározott
építményekkel, léte-
sítményekkel kapcso-
latos hatósági ügyek

természetvédelmi
engedélyek

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

ÁRVÍZVÉDELEM

árvízvédelmi létesít-
mények kiépítése

vízjogi engedélyek vízjogi engedély, víz-
jogi létesítési enge-
dély

Közép-Duna-völgyi
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség

Országos Környezet-
védelmi, Természet-
védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

KÖZLEKEDÉSI ÉPÍTMÉNYEK

az 1. számú mellék-
letben meghatározott
építményekkel, léte-
sítményekkel kapcso-
latos hatósági ügyek

közlekedési hatósági
engedélyek

közúthatósági enge-
délyek a 30 méter
szabadnyílást megha-
ladó hidak és közúti
alagutak esetében

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Kiemelt
Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Központi
Hivatala

vasúthatósági enge-
dély

hajózási hatósági
engedélyek

közúthatósági enge-
délyek a Fõvárosi
Önkormányzat és a
fõvárosi kerületi ön-
kormányzat tulajdo-
nában lévõ, helyi
közutak és a közfor-
galom elõl el nem zárt
magánutak esetében

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Közép-
magyarországi Regio-
nális Igazgatósága

légiközlekedési ható-
sági engedélyek

Nemzeti Közlekedési
Hatóság Légiközleke-
dési Igazgatósága

az 1. számú mellék-
letben meghatározott
építményekkel, léte-
sítményekkel kapcso-
latos hatósági ügyek

ingatlan-nyilvántar-
tási hatósági eljárások

Budapesti 1. számú
Körzeti Földhivatal

Fõvárosi Földhivatal
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Tevékenységek
A beruházás

megvalósításával
kapcsolatos engedélyek

Részletezés
Eljáró hatóságok

Elsõ fok Másodfok

az 1. számú mellék-
letben meghatározott
építményekkel, léte-
sítményekkel kapcso-
latos hatósági ügyek

földmérési hatósági
eljárások

Budapesti 1. számú
Körzeti Földhivatal

Fõvárosi Földhivatal

az 1. számú mellék-
letben meghatározott
építményekkel, léte-
sítményekkel kapcso-
latos hatósági ügyek

bányahatósági enge-
délyek

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal
Budapesti Bánya-
kapitányság

Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

az 1. számú mellék-
letben meghatározott
építményekkel, léte-
sítményekkel kapcso-
latos hatósági ügyek

erdõvédelmi hatósági
engedélyek

Fõvárosi és Pest
Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási
Hivatal Erdészeti
Igazgatósága

Mezõgazdasági Szak-
igazgatási Hivatal
Központ

TÛZVÉDELEM

építmény építése tûzvédelmi hatósági
engedélyek

eltérési engedély
beépített tûzvédelmi
berendezés létesítési,
használatbavételi en-
gedély
jogszabályban rögzí-
tett tûzvédelmi ható-
sági egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások

Országos Katasztrófa-
védelmi Fõigazga-
tóság

katasztrófák elleni
védekezésért felelõs
miniszter

3. számú melléklet az 57/2009. (III. 17.) Korm. rendelethez

A kiemelt jelentõségû beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban
közremûködõ szakhatóságok

A szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

1. építésügy Közép-Magyarországi Regionális
Államigazgatási Hivatal

építésügyért felelõs miniszter

2. környezetvédelem (beleértve a zaj-
és rezgésvédelmet)

Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség

3. természetvédelem Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség

4. vízügy Közép-Duna-völgyi Környezetvé-
delmi, Természetvédelmi és Víz-
ügyi Felügyelõség

Országos Környezetvédelmi, Ter-
mészetvédelmi és Vízügyi Fõfel-
ügyelõség
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A szakhatósági közremûködés tárgyköre Elsõfokú szakhatóság Másodfokú szakhatóság

5. közlekedés

a) közúti közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Közép-magyarországi Regionális
Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala

b) vasúti és vízi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Kiemelt Ügyek Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala

c) légi közlekedés Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légiközlekedési Igazgatósága

Nemzeti Közlekedési Hatóság Köz-
ponti Hivatala

d) bányászat, földtan Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Budapesti Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

6. rendészet (rendõrség)

a) gyorsforgalmi utak esetében Országos Rendõr-fõkapitányság rendészetért felelõs miniszter

b) az egyéb országos közutak,
helyi közutak és közforgalom elõl
el nem zárt magánutak esetében

Budapesti Rendõr-fõkapitányság Országos Rendõr-fõkapitányság

7. honvédelem Honvédelmi Minisztérium Honvéd
Vezérkar

honvédelemért felelõs miniszter

8. katasztrófavédelem

tûzvédelem Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

katasztrófák elleni védekezésért
felelõs miniszter

9. földmûvelésügy

erdõvédelem Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ

10. kulturális örökségvédelem

a) mûemlék Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Közép-magyarországi Iroda

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
központi szerveb) régészet

11. egészségügy Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat Közép-magyar-
országi Regionális Intézete

Állami Népegészségügyi és Tiszti-
orvosi Szolgálat Országos Tiszti-
fõorvosi Hivatala

12. élelmiszerbiztonság Fõvárosi és Pest Megyei Mezõgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Élel-
miszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága

Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Központ

13. hírközlés Nemzeti Hírközlési Hatóság Hiva-
tala

Nemzeti Hírközlési Hatóság Taná-
csának elnöke

14. mûszaki biztonság Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatal Budapesti Mérésügyi
és Mûszaki Biztonsági Hatóság

Magyar Kereskedelmi Engedélye-
zési Hivatal



A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
24/2009. (III. 13.) FVM

rendelete
a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet módosításáról

A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint ha-
lászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcso-
lódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. tör-
vény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján – a földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
feladat- és hatáskörérõl szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm.
rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva – a következõket rendelem el:

1. §

A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.)
1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) Az iskolatej programban a közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatási
törvény) 20. § (1) bekezdés a)–d) pontjaiban és (2) bekez-
désében foglalt közoktatási intézményekben óvodai neve-
lésben részt vevõ gyermek (a továbbiakban: óvodások), ál-
talános iskolai nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók
(a továbbiakban: tanulók), a középiskolai és szakiskolai
nevelésben-oktatásban részt vevõ tanulók (a továbbiak-
ban: középiskolai tanulók), valamint gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevõ
tanulók vehetnek részt.”

2. §

Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(1) Az iskolatej program keretében az 1. § (2) bekezdés
szerinti ellátotti kör részére a foglalkozási, illetve a tanítási
napokon az alábbi termékek kerülhetnek kiszállításra:

a) a mezõgazdasági piacok közös szervezésének létre-
hozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vo-
natkozó egyedi rendelkezésekrõl (,,az egységes közös
piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i
1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: tanácsi
rendelet) XIII. számú mellékletének III. pontja szerinti tel-
jes tej és 2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint a Magyar
Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kö-
telezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet
módosításáról szóló 140/2008. (X. 30.) FVM rendelet
Függeléke (a továbbiakban: MÉ) 1-3/51-1. számú elõírás
1.1.1 pontja szerinti ízesített tejkészítmények, azzal a fel-
tétellel, hogy az ízesített késztermékben – a bizottsági ren-
delet I. számú melléklete I. b) pontjának megfelelõen – a
tejhányad legalább 90% (m/m) és a MÉ 1-3/51-1. számú

elõírás 1.3 pontja szerint zsíros, illetve félzsíros kategóriá-
ba esik (a továbbiakban együtt: I. kategória);

b) a tanácsi rendelet XIII. számú mellékletének
III. pontja szerint félzsíros tej (1,5 – 1,8% m/m%), a
MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 1.1.1 pontja szerint ízesített
tejkészítmények, azzal a feltétellel, hogy az ízesített kész-
termékben – a bizottsági rendelet I. számú melléklete
I. b) pontjának megfelelõen – a tejhányad legalább 90%
(m/m) legyen, továbbá azzal a feltétellel, hogy a
MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 1.3 pontja szerint zsírszegény,
illetve sovány kategóriába esik (a továbbiakban: II. kate-
gória);

c) a MÉ 1-3/51-1. számú elõírás 7.1.1., illetve 7.1.2.
pontban meghatározott, nem ízesített ömlesztett sajtok,
amely megfelel a 7.3 pontja szerinti félzsíros, vagy zsíros
kategóriának (a továbbiakban: III. kategória).”

3. §

(1) Az R. 8. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(6) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók
esetében igényelhetõ támogatás a tejtermékek nettó vétel-
árának száz százaléka, függetlenül attól, hogy a tanuló
gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval
együtt, azonos iskolai osztályban részesül nevelésben-
oktatásban, vagy fejlesztõiskolai oktatás keretében teljesí-
ti a tankötelezettségét.”

(2) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(9) E rendelet alkalmazásában a támogatás alapja a
szerzõdés szerinti bruttó vételár, de legfeljebb

a) az I. kategóriájú termékek esetében 27,6 Ft/dl,
b) a II. kategóriájú termékek esetében 13,2 Ft/dl,
c) a III. kategóriájú termékek esetében 960 Ft/kg.”

4. §

Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete
lép.

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ harmadik napon
lép hatályba azzal, hogy a 3. § (2) bekezdésben foglalt ren-
delkezéseket a 2009. január 1. napját követõ idõszakra
megkötött szerzõdésekre kell alkalmazni.

(2) A 2009. január 1. napját követõ idõszakra megren-
delt – e rendelet 2. §-ával módosított R. 6. §-a szerinti –
2,8% (m/m) zsírtartalmú tej, valamint ízesített tejkészít-
mények után e rendeletben megállapított mértékû támoga-
tás vehetõ igénybe.

Gráf József s. k.,
földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter
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Melléklet
a 24/2009. (III. 13.) FVM rendelethez

[2. számú melléklet
a 166/2008. (XII. 22.) FVM rendelethez]

Az iskolatej programban forgalmazható
tejkészítmények minõségi elõírásai

1. A termék meghatározása

Az iskolatej programban forgalmazható tejkészítmé-
nyek a 2009. évi iskolatej program szabályozásáról szóló
166/2008. (XII. 22.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés a), b)
és c) pontjaiban meghatározott, tehéntejbõl készített ter-
mékek, és amelyeket

a) a közoktatásban részt vevõ iskolák I–VIII. évfolya-
mára beiratkozott, illetve ennek megfelelõ korosztályú ta-
nulói részére támogatások igénybevételével térítésmente-
sen osztanak ki;

b) az óvodákban, illetve a középiskolákban az oktatási
intézmények tanulóinak tejjel és egyes tejtermékekkel va-
ló ellátására irányuló közösségi támogatás tekintetében az
1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazásával kapcsola-
tos részletes szabályok megállapításáról szóló, 2008. júli-
us 10-i 657/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott
közösségi támogatás igénybevételével térítésmentesen
osztanak ki.

2. Minõségi követelmények

2.1. A termékek minõségi, élelmiszer-biztonsági jel-
lemzõinek, gyártási folyamatának, csomagolásának, jelö-
lésének, szállítási és tárolási körülményeinek meg kell fe-
lelnie a hatályos európai uniós és hazai elõírásoknak.

2.2. A tejtermékek a hõkezelésének módjától függõen
a) Pasztõrözöttek;
b) Ultramagas hõmérsékleten hõkezeltek (UHT) lehet-

nek.

3. Speciális szállítási és tárolási követelmények

3.1. Szállításnál általános követelmény a napi rendsze-
rességû szállítás. Ez az ellátott közintézmény helyi adott-
ságainak, valamint a kiszállított termék tárolási követel-
ményeinek függvényében módosulhat, igazodva a közok-
tatási intézmény infrastrukturális feltételeihez, valamint a
szállító logisztikai és disztribúciós lehetõségeihez.

3.2. A hûtést igénylõ termékeket úgy kell szállítani, hogy
hõmérsékletük a szállítás teljes idõtartama alatt ne haladja
meg a +6 °C-os hõmérsékletet. Azoknak az intézményeknek,
amelyeknek nincs megfelelõ kapacitásuk a beérkezõ, hûtve
tárolást igénylõ termékek hûtve tárolására, gondoskodniuk
kell arról, hogy a termékeket a szállítást követõ két órán belül
a tanulók, középiskolások, óvodások elfogyaszthassák.

3.3. Annak az intézménynek, amely nem rendelkezik a
hûtést igénylõ és el nem fogyasztott termékek hûtve tárolásá-
nak feltételeivel, a kiszállítástól számított maximum három
órán belül gondoskodnia kell a megmaradt tejmennyiség elõ-
írásszerû megsemmisítésérõl. A fel nem használt iskolatej
gyártó üzembe történõ visszaszállítása nem engedélyezett.

3.4. Azokban az intézményekben, ahol az elõírásoknak
megfelelõ hûtve tárolás feltételei biztosítottak, ott a termék a

csomagoláson feltüntetett fogyaszthatósági határidõig tárol-
ható és felhasználható. Az ultramagas hõmérsékleten hõke-
zelt termékek szobahõmérsékleten, a termék csomagolásán
feltüntetett minõségmegõrzési határidõig tárolhatók.

3.5. Nagyobb kiszerelési egységû termék (ún. lédig ter-
mék) kiosztását úgy kell elvégezni, hogy a termékben
minõségi romlás ne következzék be.

HATÁROZATOK

A Kormány
1027/2009. (III. 15.) Korm.

határozata
a Magyar Köztársaság Kiváló Mûvésze,

a Magyar Köztársaság Érdemes Mûvésze
és a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díjak

2009. évi adományozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya március 15-e, a nem-
zeti ünnep alkalmából

Csiszár Imre Jászai Mari-díjas rendezõnek, Érdemes
Mûvésznek,

Decsényi János Erkel Ferenc-díjas zeneszerzõnek,
Érdemes Mûvésznek,

Pap Vera Jászai Mari-díjas színmûvésznek, Érdemes
Mûvésznek,

Pinczehelyi Sándor Munkácsy Mihály-díjas grafikus-
mûvésznek, festõmûvésznek, Érdemes Mûvésznek,

Végh Krisztina Harangozó Gyula-díjas balettmûvész-
nek, Érdemes Mûvésznek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIVÁLÓ MÛVÉSZE
DÍJAT,

Bazsinka Zsuzsanna operaénekesnek,
Gáyor Tibor festõmûvésznek,
Gyémánt László festõmûvésznek,
Jávori Ferenc elõadómûvésznek,
Kerekes Éva Jászai Mari-díjas színmûvésznek,
Kerekes Gábor fotómûvésznek,
Medvigy Gábor Balázs Béla-díjas operatõrnek,
Szecsõdi Ferenc Liszt Ferenc-díjas hegedûmûvésznek,

egyetemi tanárnak,
Szombathy Gyula Jászai Mari-díjas színmûvésznek,
Tóth Ildikó Jászai Mari-díjas színmûvésznek

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÉRDEMES MÛVÉSZE
DÍJAT,

Darvasi László József Attila-díjas írónak, költõnek,
újságírónak,

Tóth Krisztina József Attila-díjas írónak, költõnek,
mûfordítónak

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BABÉRKOSZORÚJA
DÍJAT

adományoz.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

12. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1809



A külügyminiszter
12/2009. (III. 17.) KüM

határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel

Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek
mûködésérõl szóló, Budapesten, 2008. május 30-án

aláírt Egyezmény kihirdetésérõl szóló
263/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. és 3. §-ának

hatálybalépésérõl

A 263/2008. (XI. 6.) Korm. rendelettel a Magyar Köz-
löny 2008. november 6-i, 157. számában kihirdetett,
a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársa-
ság Kormánya között a Kulturális Intézetek mûködésérõl
szóló, Budapesten, 2008. május 30-án aláírt Megállapodás
10. cikk (1) bekezdése értelmében a szükséges belsõ jogi
eljárások lefolytatásáról szóló késõbbi hivatalos értesítés
kézhezvételét követõ 30. napon lép hatályba.

A szükséges belsõ jogi eljárások lefolytatásáról szóló
hivatalos értesítést a Lengyel Köztársaság 2008. novem-
ber 25-én, a Magyar Köztársaság 2008. december 2-án
küldte meg. Az Egyezmény a 8. cikk elsõ bekezdése értel-
mében 2009. január 17-én hatályba lépett.

A fentiekre tekintettel, összhangban a 195/2008.
(VIII. 4.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapí-
tom, hogy a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel
Köztársaság Kormánya között a Kulturális Intézetek mû-
ködésérõl szóló, Budapesten, 2008. május 30-án aláírt
Megállapodás kihirdetésérõl szóló 195/2008. (VIII. 4.)
Korm. rendelet 2. és 3. §-a 2009. január 17-én, azaz
kettõezer-kilenc január tizenhetedikén hatályba lépett.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

A külügyminiszter
13/2009. (III. 18.) KüM

határozata
a Magyar Köztársaság Kormánya

és Japán Kormánya közötti
Japán Kulturális Önkéntes Programról szóló

Megállapodás kihirdetésérõl szóló
51/2009. (III. 6.) Korm. rendelet 2–3. §-ai

hatálybalépésérõl

Az 51/2009. (III. 6.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Ma-
gyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya közötti
Japán Kulturális Önkéntes Programról szóló Megállapo-
dás záró rendelkezése szerint, a Megállapodás azon a na-
pon lép életbe, amikor a japán kormány megkapja a ma-
gyar kormány írásbeli értesítését arról, hogy az ilyen meg-

állapodások hatálybalépéséhez szükséges belsõ jogi eljá-
rások megtörténtek.

A Megállapodás záró rendelkezése szerinti írásbeli érte-
sítés kézhezvételére 2009. március 9-én került sor.

A fentiekre tekintettel, összhangban az 51/2009. (III. 6.)
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésével megállapítom, hogy
a Magyar Köztársaság Kormánya és Japán Kormánya kö-
zötti Japán Kulturális Önkéntes Programról szóló Megál-
lapodás kihirdetésérõl szóló 51/2009. (III. 6.) Korm. ren-
delet 2–3. §-ai 2009. március 9-én, azaz kettõezer-kilenc
március kilencedikén hatályba léptek.

Dr. Göncz Kinga s. k.,
külügyminiszter

KÖZLEMÉNYEK

Az oktatási és kulturális miniszter határozata
mûködési engedély visszavonásáról

Megállapítom, hogy a Hungária-Európa Kiemelkedõen
Közhasznú Alapítvány (székhelye: 1029 Budapest, Cson-
gor u. 45.) által fenntartott Tizenkét Karátos Magániskola
Általános Iskolája, Gimnáziuma és Szakközépiskolája
(székhelye: 1021 Budapest, Hárshegyi út 3.) nem rendel-
kezik a mûködés megkezdéséhez szükséges engedéllyel, s
ennek következtében az érettségi vizsga megszervezésé-
nek jogával. Az iskolával korábban tanulói jogviszonnyal
rendelkezõ, a 2009. május–júniusi vizsgaidõszak érettségi
vizsgáira bejelentkezett volt tanulói számára az érettségi
vizsga megszervezésére és lebonyolítására a Budai Kö-
zépiskolát (székhelye: 1126 Budapest XII., Márvány u. 32.
OM-azonosítója: 200411) jelölöm ki.

Felhívom az érintett tanulókat, hogy nyolc napon belül
jelentkezzenek tanulói jogviszony létesítése, tanulmánya-
ik folytatása, valamint az érettségi vizsga letétele érdeké-
ben a kijelölt iskola igazgatójánál, dr. Ács Katalinnál.

Tájékoztatom a tanulókat, hogy lehetõségük van arra is,
hogy másik, általuk választott közoktatási intézménnyel lé-
tesítsenek tanuló jogviszonyt, és ott folytassák tanulmánya-
ikat.

Felhívom az Oktatási Hivatal elnökét, hogy az érintett
tanulók érettségi vizsgára jelentkezését regisztrálja, illetõ-
leg a jelentkezések nyilvántartásában az új tanulói jogvi-
szony létesítését követõen a változást vezesse át.

Az oktatási és kulturális miniszter nevében eljárva:

Dr. Szüdi János s. k.,
közoktatási szakállamtitkár
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A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Alapító Okirata

A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának
(1) bekezdésének a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján – figyelemmel ugyanezen paragrafus (2) bekezdésére, to-
vábbá az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
10. §-ára, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiak-
ban: R.) foglaltakra – a

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal,

mint központi költségvetési szerv Alapító Okiratát módosítom, és az egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak
szerint állapítom meg:

I. Általános rendelkezések

1. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) központi hivatalként mûködõ, központi államigazga-
tási szerv

2. Az intézmény hivatalos neve: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal
Angolul: National Office of Cultural Heritage
Németül: Staatsamt für Kulturerbe
Franciául: Office National du Patrimoine Culturel

3. Az intézmény rövidített neve: KÖH

4. Székhelye: 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

5. Telephelyek:
Építészeti Múzeum,
1036 Budapest, Mókus u. 20.
Film- és Elõadó-mûvészeti Iroda,
1077 Budapest, Wesselényi u. 16.
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság,
1014 Budapest, Színház u. 5–7.
Közép-Magyarországi Iroda,
1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Közép-Dunántúli Iroda, 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2.
Dél-Dunántúli Iroda,
7624 Pécs, Szent István tér 15.
Nyugat-Dunántúli Iroda,
9400 Sopron, Kolostor u. 13.
Észak-Magyarországi Iroda,
3530 Miskolc, Rákóczi u. 11.
Észak-Alföldi Iroda,
4024 Debrecen, Piac u. 79.
Dél-Alföldi Iroda,
6720 Szeged, Oroszlán u. 6.

6. Körbélyegzõje: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (a körirat közepén a Magyar Köztársaság címere)

7. Alapítója: a Magyar Köztársaság Kormánya

8. Létrehozásának idõpontja: 2001. október 18.

9. Irányító szerve: Oktatási és Kulturális Minisztérium, 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.
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10. Jogállása: országos illetékességû központi hivatal

11. Gazdálkodási jogköre: az elõirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezõ, önállóan gazdálkodó központi költségve-
tési szerv

II. A Hivatal alaptevékenysége

1. A Hivatal alaptevékenységeként elõsegíti az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 167/2006.
(VII. 28.) Korm. rendeletben foglalt kulturális örökségvédelmi, sajtóigazgatási és filmszakmai, továbbá az R. alapján az
elõadó-mûvészeti szervezetekkel kapcsolatos feladatok ellátását, valamint ellátja a kulturális örökség védelmérõl szóló
2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) és végrehajtási rendeletei alapján meghatározott kulturális örökségvé-
delemmel kapcsolatos feladatokat, így különösen:
a) a mûemlékek, és a mûemlék ingatlant érintõ építésügyi hatósági, valamint jogszabályban meghatározott szakhatósági
feladatokat,
b) a régészeti örökség védelmével kapcsolatos hatósági, és szakhatósági feladatokat,
c) a mozgóképrõl szóló 2004. évi II. törvény 18. § (1) bekezdésében, 19. §-ában, valamint a törvény végrehajtási rendele-
teiben meghatározott tevékenységeket,
d) az elõadó-mûvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
(a továbbiakban: Eamtv.) 6. §-ában, valamint a törvény végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat,
e) a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 12. § (2) bekezdésében, valamint a törvény végrehajtási rendeleteiben meghatáro-
zott lapnyilvántartási feladatokat.

2. A Hivatal az 1. pontban meghatározott tevékenysége körében alapfeladataként:
a) tudományos értékvizsgálat alapján felkutatja és dokumentálja a kulturális örökség kiemelkedõ jelentõségû elemeit,
b) a fenntartható használat elvei alapján számba veszi a kulturális örökség kiemelkedõ jelentõségû elemeit, és javaslatot
tesz védetté nyilvánításukra, valamint védõövezetük és környezetük kijelölésére, illetve védettségük feloldására,
c) gondoskodik a kulturális örökség védettségének az ingatlan nyilvántartásokban való feltüntetésérõl,
d) mûködteti szakmai adattárait és gyûjteményeit, nyilvánosan hozzáférhetõ kutatószolgálatot mûködtet,
e) nyilvántartást vezet a kulturális örökség védetté nyilvánított elemeirõl, és nyilvántartásaiból adatokat szolgáltat,
f) figyelemmel kíséri a kulturális örökség védelmére vonatkozó jogszabályok érvényesülését,
g) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján az elsõfokú hatósági tevé-
kenységet ellátó területi szerveket mûködtet,
h) ellátja az EU más tagállamába jogellenesen kivitt kulturális javak visszaszolgáltatására vonatkozó feladatokat,
i) gondoskodik az idõszaki lapok nyilvántartásba vételérõl,
j) mûködteti a Film- és Elõadó-mûvészeti Irodát, amelynek keretében:

– a filmalkotásokat a kiskorúak védelme érdekében besorolja,
– a mûvészeti értékû, vagy kulturális jelentõségük miatt támogatásra érdemes filmalkotásokat, valamint az ilyen film-

alkotásokat terjesztõ mozikat besorolja,
– a támogatást igénylõ mozgóképszakmai szervezetekrõl, természetes személyekrõl és filmalkotásokról, valamint a

terjesztésre kerülõ filmalkotásokról közhitelû nyilvántartást vezet,
– a filmalkotásokat – amelyek elõállításához támogatást igényelnek – a magyar filmalkotás, a magyar részvételû ko-

produkciós filmalkotás és a magyar részvételû filmalkotás kategóriák szerint besorolja,
– az elõadó-mûvészeti szervezeteket nyilvántartásba veszi és besorolja,
– igazolja a támogatások igénybevételére vonatkozó jogosultságot, valamint kiállítja az adókedvezményekre jogosí-

tó, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 4. § 38. pontja szerinti támogatás igénybevéte-
lét,

– mozgóképszakmai statisztikai és adatszolgáltatási tevékenységet valamint elõadó-mûvészeti adatszolgáltatási tevé-
kenységet végez,

– ellátja a mozgóképrõl szóló törvényben, illetve az Eamtv.-ben, vagy azok felhatalmazása alapján más jogszabályban
meghatározott egyéb feladatokat.
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3. A Hivatal alapfeladataihoz kapcsolódó egyéb feladatai körében:
a) közremûködik az örökségvédelmi a szakemberképzés szakirányú feladatainak ellátásában,
b) közremûködik az örökségvédelmet érintõ ismeretterjesztõ és közmûvelõdési feladatok megoldásában,
c) kapcsolatot tart a kulturális örökségvédelem szervezeteivel és mozgalmaival, segíti azok tevékenységét,
d) kapcsolatot tart külföldi és nemzetközi szakmai szervezetekkel, külföldi társhatóságokkal és társintézményekkel,
e) gondoskodik tudományos gyûjteményeinek gyarapításáról, állományvédelmérõl, megfelelõ használatáról és hozzá-
férhetõvé tételérõl,
f) örökségvédelmi hatósági feladatai ellátásához szükséges szakértõi (szakreferensi) tevékenységet lát el,
g) ellátja a külön jogszabályban meghatározott, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt ügyek intézését,
h) az oktatásért és kultúráért felelõs miniszter további feladatokkal bízhatja meg.

4. A Hivatal közremûködik az alapfeladatainak ellátásával kapcsolatos
a) ügyekben más országos hatáskörû szervekkel, hatóságokkal, önkormányzatokkal való kapcsolattartásban,
b) jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében,
c) országos célok, programok, feladatok és követelményrendszer meghatározására irányuló javaslatok kialakításában,
d) elkülönített központi források elosztásában, támogatások odaítélésében, illetõleg felhasználásuk ellenõrzésében,
e) nemzetközi szerzõdések elõkészítésében és végrehajtásában.

5. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Hivatal útján látja el a Világörökség Magyar Nemzeti Bizottsága titkársági
feladatait, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság titkársági feladatait, a Mozgókép Koordinációs Tanács és Elõ-
adó-mûvészeti Tanács mûködtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat, továbbá gondoskodik az ICOMOS
Magyar Nemzeti Bizottsága titkársági feladatainak ellátásáról.

6. A Hivatal alaptevékenysége a TEÁOR’08 (szakfeladat) szerinti megjelöléssel:
84.11 Általános közigazgatás
84.12 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása

7. A Hivatal alaptevékenységéhez kapcsolódóan az alábbi, kiegészítõ és kisegítõ tevékenységeket látja el:
58.11 Könyvkiadás
58.14 Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása
68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
81.10 Építményüzemeltetés
63.11 Adatfeldolgozás, webhoszting szolgáltatás
72.19 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés
71.11 Építészmérnöki tevékenység
71.12 Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás
74.20 Fényképészet
74.30 Fordítás, tolmácsolás
82.19 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
91.01 Könyvtári, levéltári tevékenység
91.02 Múzeumi tevékenység
91.03 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése

8. Alapvetõ szakfeladat: 751 735 Hatósági (fõ)felügyeleti, szakmai irányítási tevékenység.

9. Szakágazati besorolás: 910 300 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mûködtetése

III. A Hivatal vállalkozási tevékenysége

1. A Hivatal vállalkozási tevékenységet folytathat. A Hivatal vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az alapte-
vékenységének ellátását.

2. Az Áht. 96. § (2)–(3) bekezdése alapján a vállalkozási tevékenységbõl származó bevételek együttes összege nem ha-
ladhatja meg a költségvetés tervezett összkiadásaihoz viszonyítva a 30 százalékos mértéket. A Hivatal vállalkozási tevé-
kenysége kiterjedhet a II. 7. pontban felsorolt valamennyi tevékenységi körre.
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3. A Hivatal vállalkozási tevékenysége a TEÁOR’08 szerinti megjelöléssel:
59.20 Hangfelvétel készítése, kiadása
58.19 Egyéb kiadói tevékenység
18.20 Egyéb sokszorosítás
47.61 Könyv-kiskereskedelem
47.62 Újság-, papíráru-kiskereskedelem
55.90 Egyéb szálláshely-szolgáltatás
74.90 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység
70.22 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás

4. Az Áht. 96.§ (3) bekezdése alapján a vállalkozásból származó bevételeket és a vállalkozási tevékenységek kiadásait az
alaptevékenységektõl elkülönítetten kell megtervezni és elszámolni. Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 69. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a vállalko-
zási tevékenységbõl származó eredmény Hivatal által felhasználható részébõl vállalkozási tartalékot kell képezni, amely
az Ámr. 69. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint használható fel.

IV. A Hivatal mûködése

1. A Hivatal élén az elnök áll, akit az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban Ktv.) vonatkozó rendelkezése alapján bíz meg, illetve vonja
vissza megbízását (szükség esetén nevezi ki és menti fel), valamint gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

2. A Hivatal elsõfokú hatósági- és szakhatósági tevékenységét a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megjelölt területi szervei útján, az ott meghatározott feladatkörben és
illetékességgel látja el. Ezekben a hatósági ügyekben a Hivatal elnöke látja el a másodfokú hatósági jogkört.

3. Az elnök munkáját elnökhelyettesek és a gazdasági vezetõ segíti. A gazdasági vezetõt az Ámr. 18. § (1) bekezdése
alapján az elnök javaslatára a miniszter határozatlan idõre bízza meg, valamint vonja vissza megbízását (szükség esetén
nevezi ki és menti fel). Felette az egyéb munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja.

4. Az alkalmazottak jogviszonya: a Hivatal alkalmazottai a Ktv. hatálya alá tartozó köztisztviselõk, illetve a Munka Tör-
vénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény hatálya alá tartozó munkavállalók.

5. A Hivatal szervezeti felépítését és mûködésének rendjét, a vezetõk közötti feladatmegosztást, a belsõ és külsõ kapcso-
latokra vonatkozó további jogszabályok által elõírt rendelkezéseket a szervezeti és mûködési szabályzat (a továbbiak-
ban: SZMSZ) határozza meg. Az elnök köteles az SZMSZ-t és mellékleteit, továbbá annak módosításait az Alapító Ok-
irat hatálybalépését követõ 60 napon belül elkészíteni és a miniszterhez jóváhagyás céljából felterjeszteni. A miniszter
az SZMSZ-t normatív utasításban adja ki.

6. A Hivatal alaptevékenységét az Oktatási és Kulturális Minisztérium belsõ szabályzata szerint jóváhagyott munkaterv
alapján végzi.

V. A Hivatal gazdálkodása

1. A Hivatal önállóan gazdálkodó, az elõirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel ren-
delkezõ központi költségvetési szerv, amelynek költségvetése az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezetén belül
szerepel.

2. A Hivatalon belül a Film- és Elõadó-mûvészeti Iroda részjogkörû költségvetési egységként mûködik.

VI. Záró rendelkezések

Jelen Alapító Okirat 2009. március 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejûleg a 16192/2008. ügyiratszámú, 2008. június
27-én kelt Alapító Okirat hatályát veszti.

Budapest, 2009. március 1.
Arató Gergely s. k.,

oktatásért felelõs államtitkár,
az Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító képviselõje

átruházott jogkörében eljárva
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A Gandhi Közalapítvány alapító okirata

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
A jelen okirat aláírásával nyilvánítják ki egyetértésüket az
alapítók.)

A Gandhi Alapítvány alapítói a Ptk. 74/G. §-ának
(3) bekezdése alapján az alapítvány teljes vagyonát fel-
ajánlották a közalapítvány alapítására jogosult részére.

A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban:
Alapító) a Ptk. 74/G. §-a alapján – a Gandhi Alapítvány
alapítóinak közalapítvány céljára tett vagyoni felajánlását
elfogadva – az alábbiakban részletezett állami közfelada-
tok folyamatos biztosítása céljából

közalapítványt

hoz létre.

A Gandhi Alapítvány alapítói:

Alapítvány Gróf Széchenyi István Emlékének Ápolá-
sára (7632 Pécs, Nagy Flórián u. 24.)

(A Baranya Megyei Bíróság Pk.21.173/1990/4. szá-
mú végzésével elrendelte az alapítvány nyilvántartás-
ból való törlését.)

1. A Magyar Köztársaság Kormánya

2. Alba Kör, Erõszakmentes Mozgalom a Békéért (1061
Budapest, Paulay Ede u. 13.)

3. Amalipe Cigány Kultúra és Hagyományõrzõ Egyesü-
let (1196 Budapest, Fõ u. 49.)

4. Dél-somogyi Cigány Képviselõk Szervezete, Barcs
(7570 Barcs, Diófa sor 15.)

5. Biokultúra Egyesület (1023 Budapest, Török u. 7.)

6. Cigány Ifjúsági Szövetség (1133 Budapest, Váci
út 90.)

(A Pest Megyei Bíróság 5.k.26.875/2005/10. számú
végzésével elrendelte az alapítvány nyilvántartásból
való törlését.)

6. Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület, Pécs
(7621 Pécs, József út 4.)

7. Fii Cu Noi Beás Közmûvelõdési Egyesület (7954 Gil-
vánfa)

8. Független Cigány Szövetség Baranya Megyei Szer-
vezete (7621 Pécs, Apáca u. 15.)

9. Ifjúságért Egyesület, Pécs (7621 Pécs, Déryné u. 1.)
11. Iskolapolgár Közéleti Alapítvány (1121 Budapest,

Csiga u. 1.)
(A Fõvárosi Bíróság 12.Pk.61.924/20. számú végzé-

sével elrendelte az alapítvány nyilvántartásból való
törlését.)

10. Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúsá-
got Mentõ Missziója (1117 Budapest, Karinthy F. út 5.)

11. Ormánság Alapítvány (7625 Pécs, István út 55.)

12. Raoul Wallenberg Egyesület (1055 Budapest, Ba-
lassi Bálint u. 27.)

13. A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola (1098 Budapest,
Börzsöny u. 11.)

14. Muzsikus Cigányok Országos Érdekvédelmi Szö-
vetsége (1068 Budapest, Dózsa György út 84.)

15. Orsós Éva, Budapest,

16. Topolánszky Ákos, Budapest,

17. Varga Ilona, Budapest,

18. Tóth Józsefné, Pécs,

19. Ignácz József, Besence,

20. Bokor József, Barcs,

21. A Lokális Szociális Hálózatok Fejlesztéséért Jóléti
Szolgálat Alapítvány (1046 Budapest, Klauzál u. 10.)

22. Viktor István, Martonvásár,

23. Dési János, Budapest,

24. Lakatos Menyhért, Budapest,

25. Szedresi Romaszervezet (7056 Szedres, Kossuth
Lajos u. 48.)

26. Osztojkán Béla, Budapest,

27. Hegyi Ildikó, Budapest.

1. A közalapítvány elnevezése:
Gandhi Közalapítvány

2. A közalapítvány székhelye:
7629 Pécs, Komjáth A. u. 5.

3. A közalapítvány célja

3.1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
85. §-ának (2) bekezdése, valamint a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény
45. §-ának (2) bekezdése, és a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdése,
70. §-a és a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény rendelkezései alapján óvodák, általános és
középiskolák, és egyéb oktatási intézmények alapításával
és fenntartásával segíteni elõ a nyitott szellemû, a tudomá-
nyok iránt fogékony, népéhez és anyanyelvéhez kötõdõ ci-
gány fiatalok képzését.

Ennek érdekében a magyar társadalom támogatásával,
az alkotmány és a kisebbségi törvény szellemében kiemel-
kedõen közhasznú szervezetként óvodai, általános iskolai,
középiskolai és felnõttképzést szervez, oktatási intézmé-
nyeket mûködtet, s a célokhoz illeszkedõ kiadói munkát
folytat, kulturális tevékenységet fejt ki.
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A közalapítvány célja szerinti tevékenysége olyan köz-
feladat, amelyrõl az 1997. évi CLVI. törvény szerint állami
szervnek és helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia.

3.2. A közalapítvány kiemelkedõen közhasznú szerve-
zetként az 1997. évi CLVI. törvény 26. §-ának c) pontjá-
ban meghatározott alábbi közhasznú tevékenységet foly-
tatja:

– nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretter-
jesztés,

– gyermek- és ifjúságvédelem,
– szociális tevékenység, családsegítés, idõskorúak

gondozása,
– kulturális tevékenység,
– kulturális örökség megóvása,
– hátrányos helyzetû csoportok társadalmi esélyegyen-

lõségének elõsegítése,
– emberi és állampolgári jogok védelme,
– a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel

kapcsolatos tevékenység.

3.3. A közalapítvány az általa támogatásban részesítet-
tel a felhasználás rendjét, a támogatás célját, az elszámolás
tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenõrzés módját
és a szerzõdésszegés következményeit tartalmazó szerzõ-
dést köt.

3.4. A közalapítvány vállalkozási tevékenységet csak
kiemelkedõen közhasznú céljainak megvalósítása érdeké-
ben, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása so-
rán elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítõ okiratá-
ban meghatározott tevékenységére fordítja.

3.5. A közalapítvány csak olyan gazdálkodószervezet-
ben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással
rendelkezik, és amelyben felelõssége nem haladja meg va-
gyoni hozzájárulása mértékét. A közalapítvány által létre-
hozott gazdálkodószervezet további gazdálkodószerveze-
tet nem alapíthat, és gazdálkodószervezetben részesedést
nem szerezhet.

3.6. A közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a
vagyona 5%-ának mértékéig, de legfeljebb összesen
egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást
nyújthat az alapító okiratban foglalt célokra.

4. A közalapítvány induló vagyona

A Gandhi Alapítvány teljes vagyona. (A vagyon felso-
rolását az alapító okirat melléklete tartalmazza.)

5. A közalapítvány gazdálkodása

5.1. A közalapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat,
aki az alapító okiratban foglaltakat elfogadja és a közala-
pítvány céljait támogatni óhajtja. A csatlakozás elfogadá-
sáról a kuratórium dönt.

A közalapítványhoz csatlakozhatnak pénzbefizetések-
kel, illetve a közalapítvány céljait segítõ eszközökkel,
szolgáltatásokkal, ingó és ingatlan vagyontárgyakkal, va-
gyoni értékû jogokkal. Ingatlannak a közalapítvány részé-

re történõ végleges átadását az ingatlan-nyilvántartásba be
kell jegyezni.

A közalapítvány részére történõ befizetések – a befizetõ
szándéka szerint – növelhetik a közalapítvány alaptõkéjét,
vagy közvetlenül konkrét alapítványi célok megvalósítá-
sát szolgálhatják. Az elfogadott céltámogatást elkülönítet-
ten kell kezelni és a meghatározott célokra kell fordítani.

A kiemelkedõen közhasznú közalapítvány közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, pártpolitikai tevé-
kenységet nem végez, továbbá országgyûlési képviselõi,
megyei, fõvárosi, valamint települési és kisebbségi önkor-
mányzati választáson jelöltet nem állít, szervezete pártok-
tól független, és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

5.2. A vagyon felhasználásáról a kuratórium dönt az
alábbi jogcímek figyelembevételével.

A vagyon felhasználásának jogcíme lehet különösen:
– iskola, óvoda, kollégium, szolgálati lakás megoldás

céljára ingatlanok vásárlása, felújítása, építése, felszere-
lése;

– a közalapítvány céljainak szellemében oktatási intéz-
mények mûködtetése, ennek megvalósításához, elõkészí-
téséhez bérek, ösztöndíjak fizetése, szükséges eszközök
vásárlása, továbbképzések támogatása,

– nyomdai termékek kiadása, terjesztése.

5.3. Az alapítók a kuratóriumot felhatalmazzák, hogy a
közalapítvány szabad pénzeszközeivel vállalkozást foly-
tasson – kivéve az állami költségvetésbõl kapott támoga-
tást – s az abból származó jövedelem a közalapítvány cél-
jainak megvalósítását szolgálja.

5.4. A kuratórium a közalapítvány vagyoni helyzete és
bevételei ismeretében évente dönt a közalapítvány céljai
között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékérõl. A közalapítvány mûködési
költsége nem haladhatja meg az éves tervezett költségve-
tés kiadásainak a 10%-os mértékét.

5.5. Kiemelkedõen közhasznú szervezetként, tevékeny-
ségének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a sajtó
útján évente egy alkalommal a Népszabadság országos na-
pilapban nyilvánosságra hozza.

6. Az alapítói jogok gyakorlása

6.1. A közalapítvány alapítóinak javaslattevõ és véle-
ményezõ szerve az alapítók közgyûlése. Az alapítók köz-
gyûlésének az alapító okirat módosítása, valamint a kura-
tórium tagjainak kijelölése tárgyában hozott határozata ak-
kor tekinthetõ elfogadottnak, ha azt minden alapító aláírja.

6.2. Az alapító szervezeteket az alapítók közgyûlésén a
szervezet bírósági nyilvántartásában képviselõként feltün-
tetett személy vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba
vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkezõ
meghatalmazottja képviseli.

Az alapítók közgyûlésén a Magyar Köztársaság Kormá-
nyát az oktatásért felelõs miniszter, illetve az általa fel-
kért személy képviseli.
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6.3. Az alapítók közgyûlésének összehívására a kurató-
rium, a felügyelõbizottság vagy az alapítók egynegyede
jogosult. Az alapítók közgyûlése akkor határozatképes, ha
az alapítók több mint fele jelen van. Az ott elfogadott ja-
vaslatokat a közalapítvány titkársága írásban közli vala-
mennyi alapítóval az alapítók közgyûlését követõ 14 na-
pon belül.

6.4. Az alapítók közgyûlése mûködésének részletes sza-
bályait saját maga határozza meg.

7. A közalapítvány szervezete

7.1. A közalapítvány vagyonának kezelõje és legfõbb
döntéshozó szerve a 9 tagú kuratórium.

7.2. A kuratórium tagjai:

A kuratórium elnöke:
Várnai Márton

A kuratórium alelnöke:
Simon Dezsõ

A kuratórium további tagjai:

Az oktatásért felelõs miniszter jelölése alapján:
Dr. Borovszki Tímea

A kisebbségpolitikáért felelõs miniszter jelölése alap-
ján:

Kovács Árpádné

Az Országos Cigány Önkormányzat jelölése alapján:
Labodáné Lakatos Szilvia

Dr. Horváth István

Szirmai István

Varga Ilona

Zavarkóné Hargitai Katalin

7.3. A kuratórium tagjait az alapítók a közgyûlésen jelö-
lik. A kurátorok megbízatása 5 évre szól. A tagok ismétel-
ten megbízhatók. A kuratóriumba 1-1 tagot delegál a Kor-
mány mint alapító megbízásából az oktatásért felelõs mi-
niszter, a kisebbségpolitikáért felelõs miniszter, illetve
az Országos Cigány Önkormányzat.

7.4. A közalapítvány folyamatos mûködésének biztosí-
tásáról a kuratórium munkáját segítõ titkárság gondosko-
dik, amelyet a kuratórium által kinevezett titkár irányít.

7.5. A közalapítványt a kuratórium elnöke önállóan
képviseli. Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök
helyettesíti. Ebben az esetben az alelnököt teljes körûen
megilleti az elnök képviseleti joga, a helyettesítés idõtarta-
ma alatt megtett intézkedéseirõl az elnök és a kuratórium
felé beszámolási kötelezettsége van.

A közalapítvány bankszámlái felett a kuratórium elnö-
ke, alelnöke és Szirmai István kuratóriumi tag jogosult
rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden
esetben két rendelkezésre jogosult személy együttes alá-

írása szükséges. Az egyik aláíró minden esetben a kurató-
rium elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök.

A kuratórium a közalapítvány alkalmazottjának képvi-
seleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gya-
korlásának módját, illetõleg terjedelmét.

7.6. A kuratórium tagjai költségtérítésre és tiszteletdíjra
jogosultak, kivételt képeznek azok a köztisztviselõk, illet-
ve delegáltak, akik munkaköri kötelességként látják el a
kurátori feladatokat. Tiszteletdíjként a kuratórium tagjai a
mindenkori minimálbér 50%-ára, az alelnök a 100%-ára,
az elnök a 200%-ára jogosult havonta.

7.7. A kuratóriumi ülés összehívása a kuratórium elnö-
kének a feladatkörébe tartozik. A kuratórium a napirendi
pontok megjelölésével írásban hívható össze a kitûzött
idõpont elõtt 8 nappal.

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a kuratóriumi tagok
közül a kuratórium legalább 3 tagja vagy a felügyelõbi-
zottság a napirend megjelölése mellett írásban kéri.

7.8. A kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint
fele jelen van, továbbá a jelen lévõ tagok többsége nem áll
az Alapítóval függõségi vagy érdekeltségi jogviszonyban.
Határozatképtelenség esetén a kuratórium ülését nyolc na-
pon belül változatlan napirenddel ismét össze kell hívni. A
kuratórium ülései nyilvánosak.

A kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerû
szótöbbséggel hozza, kivéve a 8.3. pontban nevesített
eseteket. Szavazategyenlõség esetén az elnök szavazata
dönt.

7.9. A közalapítvány tisztségviselõi az egyes vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségekrõl szóló 2007. évi CLII.
törvény rendelkezéseinek megfelelõen ötévente va-
gyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása esetén
megbízatásuk a törvény erejénél fogva megszûnik.

8. A kuratórium mûködése

8.1. A kuratórium hatáskörébe tartozik:
a) döntés a vagyon cél szerinti felhasználásáról,
b) pályázatok kiírása,
c) csatlakozások elfogadása,
d) az éves beszámoló megvitatása és elfogadása,
e) az éves költségvetés meghatározása és elfogadása,
f) a közhasznúsági jelentés elfogadása,
g) a közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatá-

nak – az alapítók közgyûlése mûködési szabályainak kivé-
telével – megállapítása,

h) a közalapítvány intézményei éves pénzügyi tervének
és mérlegének jóváhagyása.

i) az intézmények vezetõi és a közalapítvány alkalma-
zottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása, beleértve be-
számoltatásukat és ellenõrzésüket is.

8.2. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke hívja
össze évente legalább négy alkalommal. A kuratórium ülé-
seinek összehívásával egyidejûleg a kuratórium tagjaival a
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kuratórium elnöke írásban közli a napirendi pontokat. A
kuratórium ülései nyilvánosak.

8.3. Minõsített, a kuratórium valamennyi tagjának leg-
alább 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges:

– intézmények, vállalkozások létrehozásához, vezetõi-
nek kinevezéséhez, visszahívásához, megszüntetéséhez,
mûködõ vállalkozásokban részesedés megszerzéséhez,
vagy annak értékesítéséhez,

– a közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatá-
nak megállapításához, valamint éves pénzügyi tervének,
továbbá év végi mérlegének jóváhagyásához,

– a közhasznúsági jelentés elfogadásához.

8.4. A kuratórium a közalapítvány mûködésérõl köte-
les az alapítóknak évente beszámolni és gazdálkodásának
legfontosabb adatait a Népszabadság országos napilapban
nyilvánosságra hozni.

8.5. A közalapítvány kuratóriuma
– gondoskodik olyan nyilvántartás vezetésérõl, amely-

bõl a vezetõ szerv döntéseinek tartalma, idõpontja és hatá-
lya, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számaránya
(a lehetséges személyek) megállapítható,

– gondoskodik a vezetõ szerv döntéseinek az érintet-
tekkel való 8 napon belüli írásbeli közlésérõl, illetve
amennyiben a vezetõ szerv úgy határozott, nyilvánosságra
hozataláról.

9. A közalapítvány gazdálkodásának, mûködésének,
szervezetének és képviseletének, valamint a kuratórium
egyéb döntéseinek részletes szabályait a közalapítvány
szervezeti és mûködési szabályzata határozza meg, amely
nem lehet ellentétes az alapító okirattal.

10. Felügyelõbizottság

10.1. A közalapítvány kezelõ szervezetének ellenõrzé-
sére 3 tagú felügyelõbizottság jogosult.

Tagjai:
Dr. Gyõri Judit,
Simon Gáborné,
Szabó Imre Ernõ.

10.2. A felügyelõbizottság tagjait a Kormány képviselõje
5 évre írásban kéri fel, a tagok ismételten is megbízhatók.

10.3. A kuratórium elé terjesztett – a közalapítvány
szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott –
fontosabb jelentéseket, elõterjesztéseket a felügyelõbi-
zottságnak véleményezésre meg kell küldeni. A felügyelõ-
bizottság bármikor indíthat célvizsgálatot. Vizsgálataihoz
külsõ szakértõket is igénybe vehet.

10.4. A felügyelõbizottság tagjainak összeférhetet-
lenségére a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi
CLVI. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében foglalt rendel-
kezések az irányadóak.

10.5. A felügyelõbizottság tapasztalatairól szükség sze-
rint – de évente legalább egyszer – beszámol a Kormány-
nak és a többi alapítónak.

10.6. A felügyelõbizottság ügyrendjét maga állapítja
meg.

10.7. A felügyelõbizottság ellenõrzi a közalapítvány
mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ tiszt-
ségviselõktõl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az ala-
pítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizs-
gálhatja.

10.8. A felügyelõbizottság tagjai a közalapítvány veze-
tõ szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.

10.9. A felügyelõbizottság köteles az intézkedésekre jo-
gosult vezetõ szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a közalapítvány mûködése során olyan jogszabály-
sértés, vagy a közalapítvány érdekeit egyébként súlyosan
sértõ esemény (mulasztás) történt, amelynek megszünteté-
se, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése
az intézkedésre jogosult vezetõ szerv döntését teszi szük-
ségessé,

b) a vezetõ tisztségviselõk felelõsségét megalapozó
tény merül fel.

10.10. A kuratóriumot a felügyelõbizottság indítványá-
ra – annak megtételétõl számított 30 napon belül – össze
kell hívni. E határidõ eredménytelen eltelte esetén a vezetõ
szerv összehívására a felügyelõbizottság is jogosult.

10.11. Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes
mûködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedése-
ket nem teszi meg, a felügyelõbizottság köteles haladékta-
lanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

10.12. A felügyelõbizottság tagjai költségtérítésre és
tiszteletdíjra jogosultak. Tiszteletdíjként a felügyelõbi-
zottság elnökét a mindenkori minimálbér 100%-a, tagjait a
mindenkori minimálbér 50%-a illeti meg.

10.13. A felügyelõbizottsági tagság megszûnik:
– a tag halálával,
– a tag visszahívásával,
– a közalapítvány megszûnésével.
11. Könyvvizsgáló

11.1. A közalapítvány számviteli rendjének ellenõrzését
a kuratórium által megbízott független könyvvizsgáló látja
el. A Közalapítvány könyvelési, gazdálkodási feladatai-
nak ellenõrzését pályáztatás útján felkért könyvvizsgáló
végezheti.

11.2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a közalapít-
vány könyveit megvizsgálni, és ennek, továbbá az éves
mûködés vizsgálatának eredményérõl a kuratóriumnak a
vizsgálatot követõen jelentést készíteni.
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11.3. Feladatai ellátása során a könyvvizsgáló külö-
nösen

– jogosult felülvizsgálni a közalapítvány pénztárát,
szerzõdéseit, bankszámláját,

– jogosult felvilágosítást kérni a közalapítvány alkal-
mazottaitól,

– ellátja a kuratórium által meghatározott feladatokat.

11.4. A könyvvizsgáló ellenjegyzése és a felügyelõbi-
zottság véleménye nélkül a kuratórium a közalapítvány
éves gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen
nem hozhat határozatot.

11.5. A könyvvizsgáló díját a kuratórium állapítja meg.

11.6. Nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki a köz-
alapítvány kuratóriumának, elnöke vagy tagja, a közalapít-
vánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésé-
re irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irá-
nyuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály máskép-
pen nem rendelkezik; a közalapítvány cél szerinti juttatá-
sából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehetõ nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a
fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.

12. A vezetõ tisztségviselõkre vonatkozó összeférhetet-
lenségi szabályok:

12.1. A közalapítvány kuratóriumának csak büntetlen
elõéletû, nagykorú személy lehet tagja. A közalapítvány
vezetõ tisztségviselõi nem lehetnek egymás hozzátartozói
[Ptk. 685. § b) pont]. A vezetõ szerv határozathozatalában
nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hoz-
zátartozója, élettársa a határozat alapján

– kötelezettség, vagy felelõsség alól mentesül, vagy
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve a megköten-

dõ jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minõsül elõny-
nek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatása keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a
tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítõ okiratnak meg-
felelõ cél szerinti juttatás.

12.2. A közhasznú szervezet megszûnését követõ 2 évig
nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be
– annak megszûnését megelõzõ két évben legalább egy
évig – vezetõ tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló
törvény szerinti köztartozásait nem egyenlítette ki. A ve-
zetõ tisztségviselõ, illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájé-
koztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejûleg más köz-
hasznú szervezetnél is betölt.

13. A közalapítvány Szervezeti és Mûködési Szabályza-
tában kell meghatározni:

a) a vezetõ szerv döntésének tartalmára, idõpontjára és
hatályára, illetve a döntést támogatók és ellenzõk számará-
nyára vonatkozó nyilvántartási rendre,

b) a vezetõ szerv döntéseinek az érintettekkel való köz-
lési, illetve nyilvánosságra hozatali módjára,

c) a közalapítvány mûködésével kapcsolatosan keletke-
zett iratokba való betekintés rendje, valamint

d) a közalapítvány mûködésének, szolgáltatási igénybe-
vétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságra
hozatalára
vonatkozó szabályokat.

14. Záró rendelkezések

14.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdé-
sekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének
és a közhasznú szervezetekrõl szóló törvény rendelkezései
irányadóak.

14.2. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
– a számviteli beszámolót,
– a költségvetési támogatás felhasználását,
– a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
– a cél szerinti juttatások kimutatását,
– központi költségvetési szervtõl, az elkülönített álla-

mi pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi te-
lepülési önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás
mértékét,

– a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek
nyújtott juttatások mértékét, illetve összegét,

– a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi be-
számolót.

14.3. A közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétel-
lel jön létre.

14.4. A közalapítvány alapító okiratát a Magyar Köz-
lönyben kell közzétenni.

14.5. A közalapítvány megszûnése esetén a közalapít-
ványnak a hitelezõk kielégítése után megmaradt vagyo-
nát maradéktalanul a cigány fiatalok iskolai oktatására
kell felhasználni.

14.6. A jelen alapító okirat módosítását az alapítók,
mint akaratukkal mindenben megegyezõt azzal írtak alá,
hogy az alapító okiratot az elfogadott módosításokkal
együtt magukra nézve kötelezõnek elismerik.

Budapest, 2008. június 11.

Gyurcsány Ferenc s. k.,
miniszterelnök

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Alba Kör, Erõszakmentes Mozgalom a Békéért

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Amalipe Cigány Kultúra és Hagyományõrzõ Egyesület
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…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Dél-somogyi Cigány Képviselõk Szervezete, Barcs

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Biokultúra Egyesület (1023 Budapest, Török u. 7.)

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Cigány Kulturális és Közmûvelõdési Egyesület, Pécs

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Fii Cu Noi Beás Közmûvelõdési Egyesület

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjéne neve, beosztása)
Független Cigány Szövetség Baranya Megyei Szerve-

zete

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Ifjúságért Egyesület, Pécs
…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot

Mentõ Missziója

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Ormánság Alapítvány

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Raoul Wallenberg Egyesület

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
A Tan Kapuja Buddhista Fõiskola

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Muzsikus Cigányok Országos Érdekvédelmi Szövetsége

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
A Lokális Szociális Hálózatok Fejlesztéséért Jóléti Szol-

gálat Alapítvány*

…………………………………………………
(a szervezet képviselõjének neve, beosztása)
Szedresi Romaszervezet

Bokor József Dési János

Hegyi Ildikó Ignácz József

Orsós Éva Osztojkán Béla

Topolánszky Ákos Tóth Józsefné

Varga Ilona Viktor István
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Melléklet

a Gandhi Közalapítvány alapító okiratához

A közalapítvány vagyonleltára

GANDHI ALAPÍTVÁNY

Alapítvány célú épületek: 9 771 000 Ft

Település Fekvés Tulajdoni lap száma Helyrajzi szám Terület (m2)

Pécs, Bocskai u. 5. Belterület 14667 35984/3/A/20. 70,26 m2 közös tulajdonból hozzá tartozó
70/2208 részilletõséggel együtt

Pécs, Tátika u. 1. Belterület 13107 48400. 871 m2

Pécs, Komlói u. 49. Belterület 14271/23 3653/3/A/23. 48 m2 a 4837/122354 közös tulajdoni há-
nyaddal együtt

Pécs, Blaha L. u. 52. Belterület 12070 35609/A 64 m2

Alapítvány célú jármûvek: 710 000 Ft
Forgalmi rendszám: DGG-833
Gépjármû jellege: személygépkocsi
Gyártmány, típus: OPEL KADETT

Szellemi termékek: 244 900 Ft
Mûalkotás (szobor) 1 db
Mûalkotás (festmény) 18 db
Szirén könyvtárprogram

Szoftverek:
WINDOWS NT
WORD FOR WINDOWS
EXCEL FOR WINDOWS

Irodai és jóléti berendezés, felszerelés 2 421 772 Ft

Értékpapírok 5 000 Ft

Alapítvány összesen: 13 152 672 Ft

Gandhi Alapítvány Szolgáltató Kft.
(A Gandhi Alapítvány Szolgáltató Kft. a Gandhi Alapítvány által egyedüli alapítóként létrehozott egyszemélyes kft.,

így üzletrészének 100%-a az alapítvány tulajdonát képezi.)

Épületek: 213 951 483 Ft

Település Fekvés Tulajdoni lap száma Helyrajzi szám Terület (m2)

Pécs, Nagyszeben u. 3. Belterület 4161 3849. 58 m2

Pécs, Komjáth A. u. 5. Belterület 14200 36050/14. 3622 m2

Kerítés: 715 000 Ft

Telek: 15 000 000 Ft
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Település Fekvés Tulajdoni lap száma Helyrajzi szám Terület (m2)

Pécs, Dobó I. u. 15. Belterület 16 35799/4. 15 875 m2

Telkesítés 90 910 Ft
– Pécs, Dobó I. u.

Szellemi termék: 306 800 Ft
Szoftverek:

MS DOS 6.2
WORK GROUP FOR WINDOWS
COREL DRAW 4.0
WINDOWS WORKGROUPS DOS 6.2

Mûszaki berendezés, szerszámgépek 1 274 718 Ft
Számítástechnikai eszközök, berendezések 2 851 515 Ft
Üzemi berendezések, felszerelések 459 485 Ft
Irodai, igazgatási berendezések 208 472 Ft
Egyéb berendezések, felszerelés 10 669 725 Ft
Kft. összesen: 245 528 108 Ft

Gandhi Alapítvány 13 423 063 Ft
és Szolgáltató Kft. 245 528 108 Ft

Vagyon összesen: 258 680 780 Ft

A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.209/1995/40. számú végzése

A dr. Koczka Éva ügyvéd által képviselt alapítók által kérelmezett Gandhi Közalapítvány nyilvántartási ügyében a
bíróság meghozta a következõ

végzést:

A bíróság elrendeli fenti közalapítvány 841. sorszámú nyilvántartásába az alábbi változások bejegyzését:

Alapító okirat módosításának kelte: 2008. július 11.

Megszûnt a képviseleti jogosultsága és kuratóriumi tagsága:
Bogdán Béla budapesti lakosnak.

Megszûnt a kuratóriumi tagsága:
Bernáthné Mohácsi Viktória budapesti,
Bogdán Péter bátonyterenyei,
Orsós Anna pécsi,
Sztojka Attila esztergom-kertvárosi
lakosnak.

Új kuratóriumi tag és új képviselõ: Várnai Márton kuratóriumi elnök, Pécs.

Új kuratóriumi tagok:
dr. Borovszki Tímea kuratóriumi tag, Budapest,
Kovács Árpádné kuratóriumi tag, Budapest,
Labodáné Lakatos Szilvia kuratóriumi tag, Pécs,
Varga Ilona kuratóriumi tag, Budapest.
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A kuratórium további tagja:
Simon Dezsõ kuratóriumi alelnök, Pécs,
dr. Horváth István kuratóriumi tag, Budapest,
Szirmai István kuratóriumi tag, Nagykanizsa,
Zavarkóné Hargitai Katalin kuratóriumi tag, Hatvan.

A kuratórium elnökének képviseleti joga önálló.

A végzés ellen a kézhezvételtõl számított 15 (tizenöt) napon belül a Pécsi Ítélõtáblához címzett, de a Baranya Megyei
Bíróságnál 3 (három) példányban benyújtható fellebbezésnek van helye.

A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
jogdíjközleménye

a filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétele fejében fizetendõ
jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A FilmJus a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 16. § (1) bekezdése, 26. § (8) be-
kezdésének második mondata és 90. § (1) bekezdése alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások nyilvános-
ság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétele engedélyezése fejében fizetendõ jogdíjakat és e felhasználá-
sok egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya

1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzõk: rendezõ, filmíró, operatõr és a FilmJus Felosztási Sza-
bályzatában megjelölt, ezen kategóriákba sorolt egyéb alkotók.

1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a már nyilvánosságra hozott magyarországi gyártású (azaz
magyarországi székhelyû filmelõállító által elõállított) filmalkotásoknak vagy azok részleteinek (a továbbiakban együtt:
„filmalkotások”) az 1.4. pontban meghatározott nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetõvé tétele engedélyezése fe-
jében fizetendõk.

1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon mûvekre terjed ki, amelyek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör-
vény alapján „filmalkotás”-nak minõsülnek.

1.4. A nyilvánosság számára lehívásra hozzáférhetõvé tétel a filmalkotásoknak vezeték útján vagy bármely más esz-
közzel vagy módon a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tétele úgy, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és
idejét egyénileg választhatják meg (a továbbiakban: „lehívásra hozzáférhetõvé tétel” vagy „felhasználás”). A lehívásra
hozzáférhetõvé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott filmalkotásokat számítógépre
vagy bármely hordozóra letölthetik-e.

1.5. A filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételéhez az engedélyt kizárólag a jelen jogdíjközleményben
meghatározott filmalkotásokra és felhasználásokra, és kizárólag abban az esetben lehet megadottnak tekinteni, ha a szol-
gáltató [lásd 4.1. a) pont] teljesíti a jelen jogdíjközleményben meghatározott feltételeket.

1.6. A filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételéhez a jelen jogdíjközlemény szerinti engedélyen kívül az
egyéb érintett jogosultak engedélye is szükséges.

1.7. A jogdíjfizetésre kötelezett mentesül a FilmJus-nak történõ jogdíjfizetés alól, ha vagy a szerzõ vagy a filmelõál-
lító (szerzõdéses vagy egyoldalú) nyilatkozatával igazolja, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk az adott felhaszná-
lás után egyedi megállapodás alapján jogdíjban részesülnek, vagy azt, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk kifeje-
zetten lemondtak az adott felhasználás után õket megilletõ jogdíjról.

2. A jogdíj mértéke

2.1. Letöltést nem engedõ felhasználás

2.1.1. Abban az esetben, ha a filmalkotások ingyenesen hívhatók le:
A fizetendõ jogdíj lehívott filmalkotásonként havonta 31,8 Ft. Filmalkotás részlete esetén az elõzõ mondatban megál-

lapított jogdíj idõarányosan csökkentett része fizetendõ.
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2.1.2. Abban az esetben, ha a filmalkotások díjfizetés ellenében hívhatók le:
A fizetendõ jogdíj: a nyilvánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj 6%-a, ilyen díjbevétel hiányában a szolgálta-

tással kapcsolatban elért egyéb (reklám- és szponzorációs) bevételek 6%-a, de legalább az alábbi jogdíjminimum:
a) legfeljebb 30 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 10,6 Ft,
b) 31–60 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 21,2 Ft,
c) 60 percnél hosszabb filmalkotás esetén: lehívásonként 31,8 Ft.

2.2. Letöltést (tartós másolatkészítést) engedõ felhasználás

2.2.1. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt:
Amennyiben a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan nem ér el bevételt, akkor a 2.2.2. pont szerinti jogdíjmini-

mum fizetendõ.

2.2.2. Abban az esetben, ha a szolgáltató a felhasználáshoz kapcsolódóan bevételt ér el:
A fizetendõ jogdíj: a nyilvánosság tagja által a letöltés fejében fizetett díj vagy az elõfizetési díj 6%-a, ilyen díjbevétel

hiányában a szolgáltatással kapcsolatban elért egyéb (reklám- és szponzorációs) bevételek 6%-a, de legalább az alábbi
jogdíjminimum:

a) legfeljebb 30 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 15,9 Ft,
b) 31–60 perc hosszúságú filmalkotás esetén: lehívásonként 31,8 Ft,
c) 60 percnél hosszabb filmalkotás esetén: lehívásonként 42,4 Ft.

2.3. A jelen jogdíjközlemény 2.1.2. és 2.2.2. pontjaiban, százalékban meghatározott jogdíjakból kedvezmény adható
az alábbiak szerint:

a) amennyiben az érintett szolgáltató megállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközlemény alapján történõ jogdíjfize-
tésrõl és a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerzõdésszerûen, teljes körûen adatot szolgáltat és együttmûködik a
FilmJus-szal, akkor a százalékban meghatározott jogdíjakat a FilmJus 20%-kal csökkentett mértékben veszi figyelembe;

b) amennyiben a szolgáltató a filmalkotások lehívásra hozzáférhetõvé tétele során DRM-et alkalmaz, akkor a száza-
lékban meghatározott jogdíjakat a FilmJus 10%-kal csökkentett mértékben veszi figyelembe;

c) a szolgáltatót a lehívásos szolgáltatásnyújtás elsõ évében a százalékban meghatározott jogdíjakból 10% kedvez-
mény illeti meg.

d) a lehívásos szolgáltatásnyújtás mûszaki tesztelésének ideje alatt, de legfeljebb három naptári hónapig, amennyiben
a szolgáltató a filmalkotásokat csak a nyilvánosság meghatározott tagjai részére teszi hozzáférhetõvé, a szolgáltató nem
köteles jogdíjat fizetni.

Az a)–d) pontban meghatározott kedvezmények együttesen is nyújthatók.
Az a)–c) pontban meghatározott kedvezmények a 2.1.2., 2.2.1. és 2.2.2. pontokban meghatározott jogdíjminimumo-

kat nem érintik.

2.4. A szolgáltató nem köteles jogdíjat fizetni, amennyiben a filmalkotás vagy filmalkotások részletét, illetve trailerét
(filmalkotásonként legfeljebb egy részletet, illetve trailert) egy percet meg nem haladó terjedelemben hozzáférhetõvé
tesz a nyilvánosság számára.

2.5. A jogdíjkedvezmény nyújtása során a FilmJus a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az egyenlõ bá-
násmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezménye-
ket nyújt.

2.6. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a szolgáltatónak
az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.

2.7. A 2.1. és 2.2. pontokban megállapított jogdíj nem foglalja magában a reklámcélú felhasználás, valamint a megvál-
toztatás, átdolgozás szerzõi jogdíját, amelyrõl a szolgáltató az érintett jogosultakkal közvetlenül köteles megállapodni.

2.8. A jelen jogdíjközleményben egyedileg nem meghatározott, a filmalkotások lehívásra hozzáférhetõvé tétele köré-
be esõ felhasználások esetén a közzétett szerzõi jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával a FilmJus által
esetenként megállapított szerzõi jogdíj fizetendõ.

3. A felhasználás egyéb feltételei

3.1. A felhasználás részletes feltételeirõl a FilmJus és a szolgáltató szerzõdésben állapodnak meg. Ha a felhasználás
részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni:

3.1.1. A jogdíjakkal való elszámolás naptári negyedévenként, a jogdíj pedig a negyedévet követõ hónap utolsó napjá-
ig esedékes.
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3.1.2. A szolgáltató a filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele esetén az alábbi adatokat köteles szolgál-
tatni a FilmJus-nak:

a) a filmalkotás címe,
b) mûfaja,
c) az elõállítás éve,
d) a filmalkotás elõállítója,
e) a filmalkotás jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzõi (1.1. pont),
f) a filmalkotás hossza (min:sec)/részlet esetén ennek hossza,
g) részlet esetén annak pontos megjelölése, hogy az adott részlet a mûben hol található (min:sec – min:sec);
h) a lehívások száma az adott elszámolási idõszakban.

3.1.3. Az adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.

3.1.4. Az adatszolgáltatás a 3.1.1. pont szerinti elszámolással egyidejûleg esedékes.

3.2. A FilmJus a felhasználás jogosításakor felhatalmazást kér a szolgáltatótól, hogy a többi érintett jogosult (ideértve
azok közös jogkezelõ szervezetét is) tudomására hozza az alábbi adatokat:

a) a szolgáltató neve,
b) címe (székhelye),
c) a szolgáltató által lehívásra hozzáférhetõvé tett filmalkotások azonosításához szükséges adatok,
d) a filmalkotások hozzáférési helye,
e) azt a tényt, hogy a szolgáltató az adott filmalkotások lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételére engedélyt kapott a

FilmJus-tól.

4. Értelmezõ rendelkezések

4.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában
a) szolgáltató: a filmalkotást lehívásra hozzáférhetõvé tételre felajánló (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszol-

gáltatótól különbözõ, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közremûködõ(k) útján kap-
csolódó közvetítõ szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet;

b) egyéb (reklám- és szponzorációs) bevétel: az a bármilyen forrásból származó, mindazon befizetés és dolog átadásá-
val vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás, amelyekre az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési köte-
lezettsége a mindenkor hatályos számviteli jogszabályok értelmében kiterjed.

4.2. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában bevételen a nettó (áfa nélküli) bevételt kell érteni.

5. A hozzáférést biztosítók felelõsségének korlátozása

5.1. Ha az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatá-
sok egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker. tv.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott
szolgáltató az Elker. tv. 9–11. §-aiban meghatározott feltételeknek megfelelõ tevékenységet végzi, és egyébként úgy jár
el, ahogy az a szolgáltatótól az adott helyzetben általában elvárható, a FilmJus és az általa képviselt jogosultak irányában
a szerzõi jogsértésért nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn, amennyiben az Elker. tv. 13. §-ában meg-
határozott eljárást lefolytatja.

5.2. Ha az elõzõ pont szerinti szolgáltató a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználást is megvalósítja,
szerzõdést köt a FilmJus-szal, amely – az Elker. tv 13. §-ában meghatározott eljárás lefolytatásának kötelezettségén túl
tartalmazza az alábbiakat is:

a) a szolgáltató által végzett, az elõzõ pontban megjelölt tevékenységek szerzõi jogi szempontból felhasználást valósí-
tanak meg;

b) a FILMJUS a sérelem tárgyát és a jogsértést valószínûsítõ tényeket, továbbá a szerzõi jogot sértõ tartalmú informá-
ció azonosításához szükséges adatokat akként határozza meg, hogy megjelöli a lehívásra hozzáférhetõvé tétel általa gya-
korolható engedélyezésére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, és a közös jogkezelõ egyesületekrõl szóló nyilván-
tartásba vételét tartalmazó, a hivatalos lapban megjelent közlemény megfelelõ részeit, és egyben kijelenti, hogy csak
olyan szerzõi mû tekintetében és csak olyan vagyoni jog érvényesítése iránt lép fel, amely a megjelölt jogszabályi rendel-
kezések és nyilvántartásba vétel alapján közös jogkezelésébe tartozik;
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c) a felek a megállapodással összefüggésben hatályos írásbeli közlésnek tekintik a nekik vagy általuk harmadik sze-
mélyhez címzett írásbeli magánokirat hû másolatát, továbbá az elektronikus úton tett közlést is, ha annak megérkezését a
címzett elektronikus úton igazolja. A felek kötelesek az egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését
visszaigazolni.

6. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig érvényesek.*

FilmJus

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2009. február 27.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár

* Az Szjt. 90. §-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a
Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben koráb-
ban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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A FilmJus Filmszerzõk és Elõállítók Szerzõi Jogvédõ Egyesületének
jogdíjközleménye

filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más hasonló eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz
közvetítése, illetve egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása után fizetendõ jogdíjakról

és e felhasználások egyéb feltételeirõl

A FilmJus a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt) 24. §, 26. § (1)–(7) bekezdése,
(8) bekezdésének elsõ mondata, 66. § (3) és 90. § (1) bekezdése, valamint a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi
I. törvény 75. § (7) bekezdése alapján, az alábbiak szerint állapítja meg a filmalkotások sugárzással vagy egyéb módon
történõ nyilvánossághoz közvetítésének, valamint egyes nyilvános elõadással történõ felhasználásának díját és a fel-
használás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény személyi és tárgyi hatálya

1.1. A jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó filmszerzõk: rendezõ, filmíró, operatõr és a FilmJus Felosztási Sza-
bályzatában megjelölt, ezen kategóriákba sorolt egyéb alkotók.

1.2. A jelen jogdíjközleményben megállapított jogdíjak a magyarországi gyártású (azaz magyarországi székhelyû
filmelõállító által elõállított) filmalkotásoknak az 1.4. pontban meghatározott nyilvánossághoz közvetítése, illetve egyes
nyilvános elõadással történõ felhasználása után fizetendõk.

1.3. A jelen jogdíjközlemény hatálya azon mûvekre terjed ki, amelyek a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. tör-
vény alapján „filmalkotás”-nak minõsülnek.

1.4. A 2. pontban megállapított jogdíjak az 1.2. pontban meghatározott filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy
más hasonló eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz közvetítésére (a továbbiakban: nyilvánossághoz közvetí-
tés) tekintettel fizetendõk. Nem értendõ ide az a felhasználás, amikor filmalkotásokat lehívásra tesznek a nyilvánosság
számára hozzáférhetõvé [Szjt. 26. § (8) bekezdés, második mondat], illetve a filmalkotások egyidejû továbbközvetítése
[Szjt. 28. § (2) bekezdés].

1.5. Filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése esetén a jogdíjközlemény hatálya alá tartoznak különösen a Magyar
Televízió archívumából más mûsorszolgáltatók által átvett filmalkotások. Nem tartozik a jogdíjközlemény hatálya alá a
televízió – szervezet által elõállított filmalkotásoknak az elõállító televízió – szervezet által történõ nyilvánossághoz
közvetítése. Az ennek fejében járó jogdíjról és a felhasználás egyéb feltételeirõl a jogdíjfizetésre kötelezett és a FilmJus
egyedi szerzõdésben állapodnak meg.

1.6. A jogdíj fizetésére az Szjt. 66. § (3) bekezdése alapján elsõsorban a filmalkotás elõállítója köteles, kivéve, ha az
elõállító és a felhasználó együttes nyilatkozatával bizonyítja, hogy az elõállító a felhasználóval kötött szerzõdésében a
szerzõi jogdíj fizetésének kötelezettségét kifejezetten és egyértelmûen áthárította a felhasználóra, mely utóbbi esetben a
jogdíjat a felhasználó köteles megfizetni (a továbbiakban egységesen: jogdíjfizetésre kötelezett). A jogdíjfizetésre köte-
lezett mentesül a FilmJus-nak történõ jogdíjfizetés alól, ha vagy a szerzõ, vagy a filmelõállító (szerzõdéses vagy egyol-
dalú) nyilatkozatával igazolja, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk az adott felhasználás után egyedi megállapo-
dás alapján jogdíjban részesülnek, vagy azt, hogy az 1.1. pontban felsorolt filmszerzõk kifejezetten lemondtak az adott
felhasználás után õket megilletõ jogdíjról.

2. Filmalkotások nyilvánossághoz közvetítése után fizetendõ jogdíjak

2.1. A jogdíj mértéke
2.1.1. A jogdíjfizetésre kötelezett a filmalkotásnak az 1.4. pont szerinti nyilvánossághoz közvetítéséért a filmelõállító

2.3.1. pont szerinti nettó (áfát nem tartalmazó) bevétele 15%-ának megfelelõ, de legalább az alábbiakban meghatározott
sugárzásonkénti percenkénti összegû jogdíjat köteles megfizetni:

bekötött lakások (recipiensek) száma

200 ezer felett 50 000–200 000 50 ezer alatt

kereskedelmi 103,90 Ft 47,70 Ft 14,80 Ft
közszolgálati 76,30 Ft 33,40 Ft 10,40 Ft

2.1.2. A filmalkotásnak a sugárzással egy idõben, számítógépes hálózat igénybevételével is történõ nyilvánossághoz
közvetítéséért („simulcasting”) a 2.1.1. pontban meghatározott jogdíjon felül, annak 5%-a fizetendõ.
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2.1.3. Nem kell jogdíjat fizetni az alábbi esetekben:
a) a filmalkotás részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történõ ismételt sugárzása esetében, feltéve,

hogy a részlet idõtartama ezen belül sem haladja meg a filmalkotás teljes idõtartamának tíz százalékát;
b) a filmalkotás részletének mûsorelõzetes céljára történõ ismételt sugárzása esetében, egy percet meg nem haladó ter-

jedelemben.
2.1.4. Az egyenlõ bánásmód követelményét szem elõtt tartva a jelen jogdíjközlemény hatálya alatt az alábbi jogdíj-

kedvezmény adható: amennyiben a jogdíjfizetésre kötelezett egyedi megállapodást köt a FilmJus-szal a jogdíjközle-
mény alapján a rendszeres adatszolgáltatásról, valamint szerzõdésszerûen, teljes körûen adatot szolgáltat és együttmûkö-
dik a FilmJus-szal, akkor a FilmJus az adott jogdíjfizetésre kötelezettre vonatkozóan a fizetendõ jogdíjnak a 2.1.1. pont-
ban meghatározott minimumát 30%-kal csökkentett összegben veszi figyelembe.

2.1.5. A jogdíjakkal való elszámolás naptári negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.

2.2. Adatszolgáltatás
2.2.1. Ha a jogdíjfizetésre kötelezett és a FilmJus közötti, a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként

nem rendelkezik, a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó filmalkotások nyilvános-
sághoz közvetítése esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:

a) a filmalkotás
– címe,
– mûfaja,
– elõállításának éve,
– elõállítója,
– jelen jogdíjközlemény hatálya alá tartozó szerzõi (1.1. pont),
– hossza (min:sec)/részlet esetén ennek hossza,
b) részlet esetén annak pontos megjelölése, hogy az adott részlet a mûben hol található (min:sec – min:sec);
c) a 2.3.1. pont szerinti bevétel összege;
d) a 2.3.1. pont szerinti bevétel hány sugárzás ellenértéke.
2.2.2. Az adatszolgáltatás naptári negyedévenként, a negyedévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.

2.3. Értelmezõ rendelkezések
2.3.1. A 2. pontban megállapított jogdíjak számításánál bevétel alatt a filmalkotás elõállítójának az adott filmalkotás

adott felhasználónak történõ értékesítésébõl származó, áfával csökkentett, nettó bevételét kell érteni.
2.3.2. A közmûsor-szolgáltatókra és a nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatókra a közszolgálati mûsorszolgáltatókra

megállapított jogdíjmértéket kell alkalmazni.
2.3.3. Közszolgálati, közmûsor-szolgáltató és nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltató alatt a rádiózásról és televízió-

zásról szóló 1996. évi I. törvény 2. §-ában meghatározott fogalmakat kell érteni.
2.3.4. Kereskedelmi mûsorszolgáltató alatt azokat a mûsorszolgáltatókat kell érteni, amelyek a 2.3.3. pont alapján

nem minõsülnek közszolgálati vagy közmûsor-szolgáltatónak vagy nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatónak.

3. Filmalkotások egyes nyilvános elõadással történõ felhasználása után fizetendõ jogdíjak

3.1. A jogdíj mértéke
3.1.1. A jogdíjat a jogdíjfizetésre kötelezettnek a nyilvános elõadás (hónapokban számított) idõtartamától, a nyilvános

elõadás módozatától (egy vagy több vetítõn és/vagy képernyõn), a becsült látogatószámtól, a kért belépti díj mértékétõl,
valamint a nyilvánosan elõadott filmalkotás másodperchosszától függõen az egy másodpercre esõ jogdíj alapulvételével
kell megfizetnie az alábbiak szerint:

3.1.2. Az egy másodpercre esõ jogdíj havonta: 2,31 Ft/másodperc/hónap.
Ezt az összeget, amennyiben a nyilvános elõadás több teremben, több vetítõn, illetve képernyõn történik, vagy emelt

összegû belépõdíjat alkalmaznak, vagy a látogatók becsült száma havonta meghaladja a 3000-ret, az alábbi jogdíjszor-
zókkal kell megszorozni:

Közvetítés módja Jogdíjszorzó
Több teremben, több vetítõ, illetve képernyõ 1,3

Belépõdíj mértéke
Emelt összegû belépõdíj 1,5

Becsült látogatószám havonta
3000 fölött 2

3.1.3. A jogdíjakkal való elszámolás félévente, a félévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.
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3.2. Adatszolgáltatás
3.2.1. A jogdíj megállapítása érdekében a jogdíjfizetésre kötelezett a jelen jogdíjközlemény tárgyi hatálya alá tartozó

filmalkotások nyilvános elõadása esetén az alábbi adatokat köteles szolgáltatni a FilmJus-nak:
a) a filmalkotás
– címe,
– mûfaja,
– elõállítója,
– rendezõje,
– hossza (min:sec)/mûrészlet esetén a nyilvánosan elõadott részlet hossza,
– mûrészlet nyilvános elõadása esetén annak pontos megjelölése, hogy a részlet a mûben hol található (min:sec –

min:sec);
b) a nyilvános elõadás kezdete;
c) a nyilvános elõadás idõtartama;
d) a nyilvánosan elõadott mû/mûrészlet naponta hány képernyõn, hány alkalommal jelenik meg;
e) az adott félévre vonatkozó látogatottsági adatok;
f) a nyilvános elõadás megtekintéséért szedett belépõdíj mértéke az adott félévben.
3.2.2. Az adatszolgáltatás naptári félévenként, a félévet követõ hónap 15. napjáig esedékes. Amennyiben a mû felhaszná-

lásában változás következik be, a megváltozott adatokat a változást követõ harminc munkanapon belül közölni kell.

4. Közös szabályok

4.1. A 2.1.2. és 3.1.2. pontokban megállapított jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót, melyet a jogdíjfize-
tésre kötelezettnek az e pontokban megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell
megfizetnie.

4.2. A felhasználás részletes feltételeirõl a FilmJus és a jogdíjfizetésre kötelezett szerzõdésben állapodik meg. A Film-
Jus a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdésben a jogdíjfizetésre kötelezettek között indokolatlan megkülön-
böztetést nem alkalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.

4.3. A jelen jogdíjközlemény alkalmazásában filmelõállító alatt értendõ az a természetes vagy jogi személy, vagy jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság is, akire/amelyre a filmelõállító által a szerzõktõl megszerzett, az 1.4. pont-
ban rögzített módon történõ nyilvánossághoz közvetítésre, a nyilvános elõadásra, illetve a nyilvánossághoz közvetítés vagy
a nyilvános elõadás engedélyezésére vonatkozó vagyoni jog szerzõdés vagy jogszabályi rendelkezés folytán átszállt.

5. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl 2009. december 31-ig érvényesek. *

FilmJus

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2009. február 27.
Dr. Hiller István

oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár

* Az Szjt. 90. §-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a
Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben koráb-
ban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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A HUNGART Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület
2009. évi díjszabása

A HUNGART a képzõ-, ipar- és fotómûvészek szerzõi jogainak kollektív kezelésére létrejött szervezet. Tevékenysé-
gének alapjait a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) X. és XII. fejezeteinek rendelkezései, illetve a
nemzeti kulturális örökség miniszterének nyilvántartásba vétele biztosítja.

A képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotás szerzõjének kizárólagos joga, hogy mûve felhasználásáról döntsön, illetve
jogdíjigényét érvényesítse. A kommunikációs és terjesztési technikák fejlõdésére tekintettel azonban az Szjt. lehetõvé
tette, hogy a jogosultak (a szerzõ, vagy jogutóda) ezen jog részbeni gyakorlását egy erre a célra létrejött szervezetnek, a
HUNGART-nak átengedjék, a már egyszer nyilvánosságra hozott képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotás bármely továb-
bi felhasználását (amennyiben az a hatályos szerzõi jogi rendelkezések értelmében jogdíjköteles) a HUNGART elõzetes
hozzájárulásához kössék. A jogdíj mértéke elsõsorban a felhasználás jellegének, terjedelmének függvénye és/vagy álta-
lános tarifaként, vagy egyedi szerzõdés keretében kerül meghatározásra.

A következõkben részletezett jogdíjtarifák megállapítása az Szjt. 90. §-ának rendelkezésein alapul. Ezen díjszabás ki-
zárólag a HUNGART közremûködésével történõ jogosítások tekintetében érvényes. Amennyiben a szerzõ, vagy más jo-
gosult közvetlenül ad engedélyt a felhasználásra, úgy ezen tarifák nem kötelezõ érvényûek.

A felhasználások engedélyezése, illetve a számlák kiállítása a HUNGART székhelyén történik (1055 Budapest, Falk
Miksa u. 30.). A felhasználási engedély akkor lép érvénybe, azaz a teljesítés akkor történik, amikor a felhasználó a jogdí-
jat ténylegesen megfizette a HUNGART részére, ezért a HUNGART a felhasználó adatszolgáltatása alapján, utólag, a
jogdíj bekérését és beérkezését követõen állíthatja csak ki a számlát a teljesítésrõl.

A késõbbiekben részletezett díjak nem tartalmazzák a megfizetendõ 20%-os áfát.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A felhasználásokhoz történõ jogosítás (a továbbiakban: jogosítás) írásbeli kérelem alapján történik, a felhasználást
megelõzõen. A felhasználást követõ kérelmek nem mentesítenek azon kártérítési kötelezettség alól, amely a jogdíj
összegét meghaladja.

2. A HUNGART által adott jogosítás kizárólag az abban megnevezett szerzõ, ott megjelölt mûvének felhasználására
jogosít. A felhasználás engedélyezése egyszeri alkalomra, az ott megjelölt formában, terjedelemben és példányszámban
történõ megjelentetésre vonatkozik. A terjedelem a mindenkori kiadvány szedéstükréhez igazodik. A megállapított pél-
dányszámon felüli példányokhoz újabb jogosítás beszerzése szükséges, amely csak különösen indokolt esetben tagadha-
tó meg.

3. Minden olyan felhasználás, amely személyhez fûzõdõ jogokat érint(het), minden esetben kifejezett hozzájárulást
igényel, amelyet a HUNGART szerez meg a jogosulttól, különösen olyan felhasználások, átdolgozások és reprodukálá-
sok esetén, mint

a) a háromdimenziós felhasználások, egyedi másolatok, teljes könyv digitalizálása,
b) olyan nyomtatványok, melyek hordozója a szokásostól (papír) jelentõsen eltér, mint pl. textília, üveg, cserép stb.,
c) amelyek valamely mûalkotást valamely termékkel, eseménnyel, szolgáltatással vagy céggel közvetlen kapcsolatba

hoznak (a továbbiakban: reklám),
d) plakátként történõ felhasználásához,
e) monográfiákhoz,
f) kiállításhoz.
Amennyiben a jogosult megtagadja hozzájárulását, úgy a HUNGART-nak sem áll jogában jogosítást adni.
4. Mûvészeti alkotások fényképeinél – amennyiben azok szerzõi jogvédelem alatt állnak – e tarifa tekintetében a fotó-

sok jogai egyenlõk a reprodukálandó mûtárgy alkotójának jogaival, tehát azon fotómûvészeti alkotások felhasználásá-
hoz, melyek más mûalkotást ábrázolnak, mindkét alkotás tekintetében szükséges a jogosítást beszerezni.

5. Reklámcélú felhasználásra – amennyiben a jelen díjszabás nem tartalmaz külön díjtételt – úgy az általános díjtéte-
lek + 30% pótdíj számolandó fel (pl. üzleti jellegû nyomdai termékek – üzleti jelentések, vállalati emlékkönyvek, ame-
lyek reklámokat tartalmaznak – esetében a könyv díjtételek + 30%).

6. Minden külsõ borítón történõ felhasználás esetén a vonatkozó jogdíj kétszeresét kell megfizetni.
7. Képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotás részletének felhasználására engedély nem adható, ugyanis a szerzõi jogi tör-

vény e területen az „idézést” tiltja. Egyébként is a mûalkotások reprodukálása során az alkotás megváltoztatása, bármi-
lyen torzítása tilos, a szerzõi jog megsértését jelenti.
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8. A felhasználásra jogosított köteles a felhasználás során megfelelõ helyen az alkotó nevét, a mû címét és a
HUNGART © jelet feltüntetni, illetõleg utalni minden olyan személyre, aki a jogosítás folyamatában részt vett. Gyûjte-
ményes mûvek esetén is egyértelmû módon kell a jogok forrását feltüntetni.

9. Kívánságra a reprodukálás engedélyezéséhez egy minõségi mintát a HUNGART részére be kell mutatni.

10. Minden olyan mû tekintetében, amelyet a felhasználás során nyilvánosságra hoznak, egy példányt a HUNGART
részére át kell adni.

11. Azon díjtételeknél, ahol a HUNGART az eladási ár százalékában határozta meg a jogosítás díját, a felhasználó
szintén a felhasználás megkezdése elõtt köteles az így meghatározott díjat a HUNGART-nak megfizetni.

12. Kivételes esetekben, amikor a jogdíjköteles felhasználás nem áll arányban a költségével, vagy egyéb körülmény
ezt indokolja, így például az érintett felhasználók jelentõs részét megfelelõen képviselõ országos érdek-képviseleti szer-
vezetekkel, nonprofit szervezetekkel külön megállapodás köthetõ, továbbá a jelen jogdíjközleményben meg nem határo-
zott felhasználások esetén a közzétett szerzõi jogdíjmértékek elveinek és arányainak alkalmazásával a HUNGART által
esetenként megállapított szerzõi jogdíj fizetendõ.

Engedmények:

13. Olyan mûveknél, melyek legalább 10, kizárólag magyar képzõ-, ipar-, illetve fotómûvészek jogdíjköteles munkáit
tartalmazzák az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni.

14. Olyan mûveknél, amelyeket kizárólag oktatási, tudományos, illetve tudományos ismeretterjesztési célra használ-
nak fel, az alapdíjból 25% kedvezményt kell adni.

15. Olyan mûveknél, amelyek a tankönyvjegyzékre kerülnek, és nem tartoznak az Szjt. 34. § (3) bekezdése alá, az
alapdíjból 35% kedvezményt kell adni, s a jogdíjat megfizetni csak a jegyzékre felkerülést követõ 8 napon belül kell.

16. Ugyanabban a médiumban történõ ismétlés, újabb kiadás esetén, továbbá több médiumban történõ egyidejû meg-
jelentetés esetén 25% kedvezményt kell adni.

17. A borítón történõ illusztrációnak a belsõ részben történõ újrafelhasználásakor a belsõ részben történõ felhaszná-
lásra 50% engedményt kell adni.

18. Ezen díjszabási szabályzat által biztosított kedvezmények csak abban az esetben érvényesek, amennyiben a jogo-
sítást a felhasználó a HUNGART-tól a felhasználást megelõzõen beszerezte, a HUNGART-tal szemben tartozása nem
áll fenn, és adatközlési kötelezettségének határidõben eleget tett.

19. Amennyiben a felhasználót több jogcímen is megilleti a kedvezmény, úgy a díj legfeljebb az egyébként megállapí-
tandó díjtétel 50%-áig csökkenthetõ. A mûvészeti folyóiratok és a tankönyvjegyzékre felkerülõ mûvek esetében a díj az
egyébként megállapítandó díjtétel 40%-áig csökkenthetõ.

Jogosulatlan felhasználás, névfeltüntetés hiánya:

20. A jogosulatlan, vagy a megengedett példányszámon felüli felhasználás, valamint a névfeltüntetési szabályok meg-
szegése – külön-külön – a jogdíj 100–100%-nak megfelelõ pótdíj, mint átalánydíj megfizetésének kötelezettségét vonja
maga után, tekintettel az ellenõrzési költségekre.

KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

Újság

Nyomtatási példányszám
az alábbi darabszámig

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig Dupla oldal

Ft

25 000 2 600 5 000 7 500 9 900 12 200

50 000 4 500 6 500 9 500 13 900 15 200

100 000 6 400 8 600 13 900 16 800 18 300

200 000 8 200 10 600 16 000 21 400 21 300

200 000 felett 10 000 13 900 19 300 25 500 23 200

Az alkotások magazinmellékletekben történõ megjelentetését a folyóiratokra vonatkozó tarifa szerint kell elszámolni.
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Folyóirat, magazin

Példányszám

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig Dupla oldal

Ft

1 000-ig 900 1 500 1 900 2 600 3 900
3 000-ig 1 200 2 000 2 500 3 600 5 400
5 000-ig 1 900 3 400 6 200 7 800 11 900

10 000-ig 3 000 5 900 8 600 11 400 16 800
25 000-ig 4 300 7 800 10 800 15 500 23 400
50 000-ig 5 400 10 000 13 700 20 000 29 800

100 000-ig 6 700 12 300 14 300 23 900 36 300
250 000-ig 7 900 14 300 19 400 28 500 42 600

250 000 felett 9 000 16 700 21 300 33 000 48 500

Mûvészeti folyóiratokban elhelyezett képek után 50%-os engedményt kell adni. Mûvészeti folyóiratnak kizárólag az
olyan kiadványok, periodikák stb. minõsülnek, amelyek elsõdleges célja a kitûzött mûvészeti célok megvalósítása, és
amelyek a mûködés során keletkezõ bevételt nonprofit jelleggel, azaz csakis a mûvészeti cél megvalósítása érdekében
használják fel.

Könyv

Példányszám

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig Dupla oldalig

Ft

500 800 1 500 3 600 4 600 7 100
1 000 1 500 2 300 5 100 7 800 13 900
1 500 2 300 4 300 6 500 9 100 13 900
3 000 2 800 5 100 7 800 10 500 16 200
5 000 3 500 6 500 9 100 13 900 19 200
7 500 4 100 7 500 10 300 14 800 21 400

10 000 4 600 9 100 13 900 16 800 25 900
15 000 5 900 10 600 15 500 21 300 29 800
20 000 6 400 11 500 16 800 22 700 33 700
30 000 7 100 13 900 18 800 25 900 39 000
50 000 7 800 14 900 21 400 28 500 42 600
75 000 8 400 16 100 22 600 31 400 48 500

100 000 9 200 17 400 25 300 33 700 51 200

További rendelkezések, kedvezmények:
1. Külsõ borító újbóli felhasználása esetén a belsõ részben 50% engedményt kell adni.
2. Zsebkönyvekben és kisalakú könyvekben elhelyezett illusztrációk esetén (melyek 12×17 cm-nél kisebbek) a köny-

vekre alkalmazandó tarifa 25%-át kitevõ engedményt kell adni.
3. Olyan könyvek esetében, amelyek tömegesen illusztráltak (legalább 50 jogdíjköteles mûvet tartalmaznak) 35%

kedvezményt kell adni.
4. Magyarázó szövegek nélküli képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások közzétételéhez olyan könyvekben, melyek a

szokásos könyvformátumot (40×30 cm) túllépik, kivéve a mûvészeti katalógusokat, valamint gyûjtõmappákat, külön
megállapodás szükséges.

5. A levelezõlapkönyvek elszámolása a „levelezõlap” tarifának megfelelõen történik.
6. Olyan mûveknél, melyeket túlnyomórészt egyetlen szerzõ illusztrált, az elõbbi tarifák helyett a díjazási igények

százalékos kiegyenlítése lehetséges, mely a bolti eladási árhoz igazodik. Ehhez külön megállapodás szükséges.
7. Enciklopédiák, tankönyvek és más, hasonlóképpen tömegesen illusztrált mûvek esetén minden ábrára, mely 1/8 ol-

dalnál kisebb, átalány honoráriumra vonatkozó megállapodás lehetséges.
8. Kiállítási katalógus (papír alapú, vagy CD-n megjelenõ), plakát
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a) Mûvészeti alkotások reprodukciói díj- és engedélymentesen használhatók fel (azaz csak elõzetes bejelentés szüksé-
ges) olyan ingyenesen terjesztett katalógusok és a kiállítást hirdetõ plakátok céljára, melyet az adott kiállítás keretében,
vagy hirdetése céljából terjesztenek, és a benne szereplõ mûvészeti alkotásokat a kiállításon bemutatják.

b) Ha a katalógusokat ellenérték fejében kívánják terjeszteni, akár a kiállításon, akár azon kívül, akkor ehhez elõzetes
írásbeli engedély szükséges. Alkalmazandó: a könyvekre, vagy a CD-kre egyébként érvényes tarifa azzal, hogy 70%
kedvezményt kell adni.

9. Árverési és kereskedelmi katalógus
Mûvészeti alkotások reprodukcióját díj- és engedélymentesen – azaz csak elõzetes bejelentési kötelezettség mellett –

lehet felhasználni olyan katalógusban, árverési meghívóban, plakáton, és az interneten, amelyet a mûalkotások kereske-
delmi forgalomban való értékesítése céljából a közremûködõ aukciós (árverési) házak, galériák adnak ki, és amelynek
egyedüli célja a mûtárgyak értékesítésének elõsegítése.

A reprodukciók ilyen módon való felhasználásának további feltétele, hogy a mûtárgyak értékesítése után a szerzõi jo-
gi törvény 70. és 100. §-ban foglalt, ún. „5%-os” jogdíj és járulék maradéktalanul megfizetésre kerüljön, a szükséges
adatszolgáltatásoknak a mûkereskedõ eleget tegyen, valamint a katalógus forgalmazásának megkezdése elõtt annak egy
példányát a HUNGART számára eljuttassa. Abban az esetben, ha az árverés után fizetési és adatszolgáltatási kötelezett-
ségeinek a felhasználó mégsem tenne eleget, úgy a katalógusban reprodukált mûvek után a HUNGART a jogosulatlan
felhasználás szabályai szerint jár el.

Naptár

Példányszám
az alábbi darabszámig

Oldalnagyság/mûvenként

Kártyanaptár A5-ig A5 A4 A3

Ft

1 000 2 000 3 600 4 600 5 600 7 200
2 000 2 400 4 300 5 800 7 100 8 400
3 000 3 200 5 800 7 100 8 400 10 700
5 000 3 600 7 200 8 400 10 000 14 200
7 500 4 300 8 400 10 700 13 000 17 900

10 000 4 800 10 000 13 000 15 500 21 300
25 000 5 600 12 200 14 900 18 600 25 000
50 000 6 100 13 700 17 900 22 800 28 600

100 000 6 700 14 900 20 800 26 000 31 100
250 000 felett 7 400 16 300 22 800 28 600 34 300

A méretek meghatározása: A5: 150×210, A4: 210×297, A3: 297×420, A2: 420×600, A1: 600×830, A0: 830×1200,
A00: 1200×1660.

Napos naptárakra (1 lap/nap) 20%, heti naptárakra (1 lap/hét) 10% árengedményt kell adni a fenti tarifákból.

Különnyomat

A) Plakát (nem eladási célú):

Példányszám
az alábbi darabszámig

Oldalnagyság

A3-ig A2-ig A1-ig A00-ig A00 felett

Ft
10 9 700 14 300 28 500 42 600 48 600

100 12 200 42 600 64 100 85 500 106 900
250 14 600 64 100 92 500 121 100 172 500
500 17 000 85 500 128 100 170 900 207 500

1 000 19 400 113 900 170 900 227 700 284 800
2 000 21 800 142 600 213 600 284 800 356 100
3 000 24 400 170 900 256 400 341 900 427 400

A méretek meghatározása: A3: 297×420, A2: 420×600, A1: 600×830, A0: 830×1200, A00: 1200×1660
Kulturális rendezvények (színház, hangverseny, felolvasás stb.) esetében a kedvezmény 40%.

B) Eladásra szánt különnyomat (mûnyomatok, poszterek, mininyomtatványok, eladási plakátok stb.):
A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.
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Szórólap

Példányszám

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig

Ft

1 000 2 000 2 400 3 000 3 800
5 000 3 000 3 700 4 600 5 700

10 000 4 200 5 100 6 500 8 000
20 000 5 500 6 700 8 400 10 400
50 000 7 700 9 500 10 900 13 000

100 000 9 200 11 300 13 100 15 600
100 000 felett 10 200 12 500 14 500 17 200

Levelezõlap, dia, diafilm, projektorfólia

A díj a felhasználó által tervezett és a HUNGART részére megadott nettó kiskereskedelmi ár 12%-a.
Levelezõlapkönyvek, leporellók, és hasonló, csak zártan eladott levelezõlap-összeállítások után 25% engedmény jár.

A projektorfólia jogosítási díja, ha nem eladási célú a felhasználás:

Példányszám

Oldalnagyság

1/8-ig 1/4-ig 1/2-ig 1/1-ig

Ft

10-ig 1 900 3 400 6 200 7 800
50-ig 2 900 5 700 8 600 11 400

100-ig 4 300 7 800 10 800 15 500
100 felett 5 500 10 000 13 700 20 000

Borító, ábrahordozó (audio- és videokazetta, DVD, CD és más hasonló tárolók, valamint azok borítói)

Ábrahordozó

Példányszám

1000-ig 2000-ig 4000-ig 10 000-ig 20 000-ig
Minden további megkezdett

10 000

Ft

14 300 28 500 57 000 142 600 284 400 +10%

Két ábrahordozón történõ egyidejû megjelenés esetén 20% kedvezmény, három, vagy több ábrahordozón történõ egy-
idejû megjelenés esetén 30% kedvezmény jár.

Arculati elemek másodfelhasználása
(operátorlogók, háttérképek, képüzenetek-MMS, képernyõkímélõk, háttérképek)

Multimédia-üzenet, operátorlogo, képernyõkímélõ, háttérkép keretében felhasznált mûvekért, képenként 6000 Ft/év
jogdíjat kell fizetni.

Reklám célú felhasználás vagy image kialakítás esetén az alapdíj +30%-a a pótdíj.

Videovetítés

A képzõ-, ipar- és fotómûvészet elektronikusan tárolt mûvei nyilvánosan hozzáférhetõ képernyõkön való megjeleníté-
sének díja (100 cm-es képernyõátmérõig) évente képernyõnként és alkotásonként 11 500 Ft. Amennyiben a felhasználás
nem kereskedelmi célú, úgy 50% kedvezményt kell adni. Ennek elõfeltétele, hogy a képi tartalmak tárolásának jogát a
felhasznált elektronikus tároló médiumban (adatbank, CD-ROM stb.) elõre megszerezzék a HUNGART-tól.

A nagyobb képernyõk (100 cm-en felüli átmérõ), valamint videokivetítések és hasonló eljárások nagyobb nézõi kör
részére külön megállapodás szerint kerülnek elszámolásra.
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Filmben megjelenített mûalkotás

A mûalkotás filmben történõ megjelenítése másodpercenként 90 Ft.

CD-ROM, videokazetta, DVD

Példányszám az alábbi darabszámokig Ft/alkotás

100 3 600
500 4 600

1 000 6 900
3 000 11 400
5 000 14 300
7 500 18 500

10 000 22 700
15 000 28 500
20 000 35 600

Ezen díj megfizetésével a felhasználó megszerzi azon jogot is, hogy a CD-ROM és a videokazetta elõállítása céljából
az alkotás egy másolatát digitális formában elõállítsák. Amennyiben az alkotások száma meghaladja a 100-at, akkor a
100-on felüli alkotások után a kedvezmény 50%.

Oktatási segédlet esetében – nonprofit kiadók részére – a kedvezmény 50%.

Reklámbrossúra, levelezõlap, reklámprospektus, reklámeszköz, reklámnaptár

Példányszám
az alábbi darabszámig

Oldalnagyság

1/8-ig
belépõjegy is

1/4-ig
levelezõlap is

1/2-ig 1/1-ig

Ft

500 4 300 5 600 7 200 9 100
1 000 6 100 8 600 11 400 14 300
2 000 8 900 11 400 17 100 21 400
5 000 11 700 14 300 22 700 28 500

10 000 20 100 22 700 28 500 35 600
50 000 25 800 28 500 35 600 45 500

100 000 32 900 35 600 45 700 57 000
100 000 felett 41 300 44 000 47 800 60 600

Reklámhirdetés

Példányszám
az alábbi darabszámig

Oldalnagyság

1/8 1/4 1/2 1/1

Ft

5 000 3 400 5 700 7 100 8 800
10 000 5 100 11 500 14 300 17 500
50 000 7 000 21 400 28 500 35 600

100 000 8 900 28 500 42 600 50 000
250 000 10 700 45 500 58 200 71 200
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Reprodukció reklám- és dekorációs célra
(vásár, kirakat, óriásplakát-felület, molinó, zászló, buszreklám stb.)

Darabszám

Felület a következõ m2-nagyságig

1 3 5 10 10 felett

Ft

1 28 500 57 000 85 500 99 600 113 900
10-ig 42 600 85 500 128 100 163 700 199 300
50-ig 64 800 128 100 191 600 224 000 256 300

50 felett 93 200 178 500 244 700 292 500 331 600

Programfüzet, meghívó, étlap

Példányszám
az alábbi darabszámig

Oldalnagyság

1/4 1/2 1/1-ig

Ft

100-ig 1 900 2 400 3 800
500 2 900 4 000 4 900

1 000 5 700 7 800 10 000
5 000 10 000 11 400 14 300

10 000 12 800 17 100 21 400
50 000 felett 17 100 22 700 28 500

Kulturális intézmények programfüzeteinél a kedvezmény 40%.

Bélyeg

Bélyegen történõ reprodukció esetén egyedi megállapodás szükséges.

Egyéb anyagokon történõ felhasználás (pl. textília, bõr, csomagolópapír stb.)

A díj a kiskereskedelmi eladási ár százalékos arányában kerül megállapításra és a nettó eladási ár 10%-át teszi ki.
Amennyiben a kiskereskedelmi eladási ár nincs rögzítve, akkor a HUNGART és a felhasználó közötti szerzõdéses enge-
délyezésben egy átlagos kiskereskedelmi eladási ár kerül meghatározásra, melyet a kiszámítás alapjául használnak fel.

Amennyiben a felhasználás az árút hordozó anyagon (pl. palack) történik, egyedi megállapodást kell kötni.

Kártya (telefonkártya, bankkártya, klubkártya, egyéb kártya), könyvjelzõ

Példányszám
az alábbi darabszámig

Ft

1/4-ig 1/2-ig 1/1

500 3 000 4 000 4 900
1 000 5 700 7 800 10 000
5 000 10 000 11 400 14 300

10 000 12 600 17 100 21 400
50 000 felett 17 100 22 700 28 500
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Kiállítások

A jogdíjak mértéke:
ha a kiállító mûvészek száma a 10-et nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege: 23 200 Ft;
ha a kiállító mûvészek száma a 30-at nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege: 46 300 Ft;
ha a kiállító mûvészek száma az 50-et nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege: 69 510 Ft;
ha a kiállító mûvészek száma a 100-at nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege: 104 200 Ft;
ha a kiállító mûvészek száma a 200-at nem éri el, a fizetendõ jogdíj összege: 173 700 Ft.

A képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendõ jogdíjak

A televíziószervezetek által fizetendõ jogdíjak

A szerzõi jogi törvény 26. §-a értelmében a televíziószervezetek a már nyilvánosságra hozott képzõ-, ipar- és fotómû-
vészeti alkotások ismételt sugárzási célú rögzítéséért, és sugárzásáért, valamint ha a mûsort nem sugárzással, hanem ve-
zeték útján teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé, jogdíjat kötelesek fizetni.

A jogdíj mértéke az egyes televíziószervezetekkel megkötendõ megállapodásokban kerül olyan módon rögzítésre,
hogy annak alapja a díj megállapításakor hatályos, a zenei és irodalmi mûvek azonos célú felhasználására vonatkozó,
számított jogdíj teljes összege. Ezen jogdíjalap, mint bázisszám alapulvételével, a televíziószervezet adatszolgáltatása
alapján, a ténylegesen felhasznált képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások és a felhasznált zenei és irodalmi mûvek ará-
nya határozza meg a jogdíj mértékét, azaz a jogdíj a bázisszám annyi %-a, amilyen arányban a mûfelhasználások egy-
máshoz viszonyulnak. A jogdíjfizetés és az adatszolgáltatás részletes feltételeit a HUNGART-tal megkötendõ felhasz-
nálási szerzõdések rögzítik.

Az elõbbiekben meghatározott díjat, de legalább 6500 Ft/hó szerzõi jogdíjat köteles fizetni a felhasználó, ha a mûsort
nem sugárzással, nem vezeték útján, hanem bármely más hasonló eszközzel vagy módon – ideértve számítógépes háló-
zat igénybevételét – teszi a nyilvánosság számára hozzáférhetõvé (pl. önálló webcasting).

A televíziószervezetek a sugárzással egy idõben, számítógépes hálózat igénybevételével is történõ nyilvánossághoz
közvetítéséért („simulcasting”) az elõbbiekben meghatározott szerzõi jogdíjon felül annak 5%-át kötelesek fizetni.

A felhasználók – ha a felek rövidebb határidõben nem állapodnak meg – negyedévente, a naptári hónapot követõ
15. napjáig kötelesek a ténylegesen sugárzott, illetve a nyilvánossághoz egyéb módon közvetített mûsorszámokról, és a
mûsorszámokban felhasznált képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotásokról vagy a HUNGART által rendszeresített forma-
nyomtatvány alkalmazásával vagy más, a felek által kötött sugárzási (nyilvánossághoz közvetítési) szerzõdésben meg-
határozott módon (formátumban), elsõsorban elektronikus formában adatot szolgáltatni.

Lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétel fejében fizetendõ jogdíjak

A képzõ-, ipar- és fotómûvészeti alkotások másodlagos felhasználásának díja ún. internetes környezetben, a nyilvá-
nosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétel fejében, alkotásonként az e fejezetben részletezett jogdíja-
kat kell fizetni. „Lehívás”: a mûveknek vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történõ nyilvánossághoz
közvetítése, amelynek során a közönség tagjai a mûvekhez úgy férhetnek hozzá, hogy mind az egyes mûveket, mind a
hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. A lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel megvalósul tekintet
nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott mûveket számítógépre, vagy bármely más hordozóra letölthetik-e.

1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minõsül üzletszerûnek és nincs jogdíjfi-
zetési kötelezettség, az alábbi feltételek együttes fennállása esetén:

a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját
közvetve sem szolgálja (pl.: múzeum);

b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz mûvet tesz lehívásra
hozzáférhetõvé;

c) a szolgáltató a mûveket olyan mûszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos felhasználó
számára csupán azok érzékelését teszi lehetõvé, a letöltésüket (tartós másolatkészítést) azonban nem;

d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelõzõen a HUNGART-tal felhasználási szerzõdést köt, és annak felté-
teleit a felhasználási szerzõdés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.

Ha a képzõ-, ipar- vagy fotómûvész, (illetve ezen személyek csoportja, szervezete) kizárólag saját, vagy tagjai mû-
vét/mûveit teszi lehívásra hozzáférhetõvé, jogdíjat nem kell fizetnie. Célszerû ezen felhasználást a HUNGART-nak be-
jelenti, és a változásokról is tájékoztatni.
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2. A jogdíjak mértéke üzletszerûnek minõsülõ felhasználások esetében:
amennyiben a
– lehívható mûvek száma egy, a lehívások számától függetlenül 5 900 Ft/év
– lehívható mûvek száma az 5-öt nem éri el, a lehívások számától függetlenül 15 400 Ft/év
– lehívható mûvek száma a 10-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül 30 500 Ft/év
– lehívható mûvek száma a 30-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül 76 000 Ft/év
– lehívható mûvek száma az 50-et nem éri el, a lehívások számától függetlenül 121 600 Ft/év
– lehívható mûvek száma a 100-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül 243 200 Ft/év
– lehívható mûvek száma a 200-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül 270 400 Ft/év
– lehívható mûvek száma a 500-at nem éri el, a lehívások számától függetlenül 474 600 Ft/év
– lehívható mûvek száma az 1000-ret nem éri el, a lehívások számától függetlenül 775 600 Ft/év
– lehívható mûvek száma a 2000-ret nem éri el, a lehívások számától függetlenül 879 800 Ft/év
– lehívható mûvek száma a 3000-ret nem éri el, a lehívások számától függetlenül 984 000 Ft/év
– 3000-nél több mû hívható le, a lehívások számától függetlenül 1 076 600 Ft/év

A letöltést (tartós másolat készítését) is engedõ, ún. „download” típusú felhasználásért, a fenti díjtételek 100% pótdíj-
jal fizetendõk. Digitális képeslap esetében további +30% pótdíj fizetendõ.

Amennyiben a felhasználás egy évnél rövidebb, a fizetendõ jogdíj arányosan csökkentendõ. A jogdíjat évente egy-
szer, illetve a megjelölt idõtartamra vonatkozóan elõre kell megfizetni.

A nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetõvé tétel közös szabályai,
a hozzáférést biztosító szolgáltatók felelõsségének korlátozása

Szolgáltatónak minõsül a szerzõi mûvet lehívásra hozzáférhetõvé tételre felajánló (tartalomszolgáltató), továbbá a tar-
talomszolgáltatótól különbözõ, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közremûködõ(k)
útján közvetítõi szolgáltatást nyújtó személy, szervezet.

Ha az a szolgáltató, amely kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társada-
lommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) 8–11. §-okban meghatáro-
zott feltételeknek megfelelõ tevékenységeket végzi, a HUNGART és a HUNGART által képviselt bel- és külföldi kép-
zõ-, ipar- és fotómûvészeti szerzõi jogosultak irányában a szerzõi jogsértésért nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége
sem áll fenn, amennyiben az Ektv.-ben meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást, az ott meghatározott feltételek hi-
ánytalan betartásával lefolytatja.

Ha az elõbbiek szerint eljáró szolgáltató a jelen díjszabásban meghatározott felhasználást is megvalósít, a HUN-
GART-tal külön megállapodást köt.

A fenti jogdíjközlemény 2009. évre vonatkozik, azzal, hogy a Hivatalos Értesítõben történõ közzétételtõl a 2010.
évre vonatkozó közlemény megjelenéséig alkalmazandó.

HUNGART
Vizuális Mûvészek Közös Jogkezelõ Társasága Egyesület

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom.

Budapest, 2009. február 27.

Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár
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A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadó-mûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)
jogdíjközleménye

az elõadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel céljára készült rögzítésének díjáról
és a felhasználás egyéb feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI, a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 74. § (2) bekezdésének elsõ fordulatában,
27. § (3) bekezdésében, valamint 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján, az alábbiak szerint állapítja meg
az elõadás-sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel céljára készült rögzítésének [26. § (6) bek.] díját és a felhasz-
nálás egyéb feltételeit:

1. A jogdíjközlemény tárgyi hatálya

1.1. A jogdíjközlemény hatálya a televízió-szervezet és a saját televízió-mûsort vezeték útján a nyilvánossághoz köz-
vetítõ (a továbbiakban együtt: felhasználó) által sugárzás vagy a nyilvánossághoz történõ átvitel (a továbbiakban együtt:
sugárzás) céljára rögzített elõadás (a továbbiakban: felvétel) elsõ sugárzását követõ ismételt sugárzásának díjára és fel-
használási feltételeire terjed ki.

1.2. A jogdíjközlemény hatálya kiterjed azokra a felvételekre is, amelyeket más személyek a felhasználó megrendelé-
sére és a mûsorában történõ sugárzása céljával rögzítettek, ha a felhasználó az ilyen felvétel sugárzására annak bármely
más felhasználását megelõzõ kizárólagos jogot szerzett.

2. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke

2.1. A felhasználó a felvétel elsõ sugárzását követõ ismételt sugárzásáért az alábbiakban meghatározott elõadó-mûvé-
szi jogdíjat köteles fizetni.

2.2. A jogdíjat a felhasználónak a mûsorszolgáltatás jellegétõl és vételkörzetétõl, továbbá az ismételten sugárzott fel-
vétel perchosszától függõen, az egy percre esõ jogdíj alapulvételével kell megállapítania és megfizetnie:

A mûsorszolgáltatás jellege és vételkörzete A jogdíj mértéke percenként
a) közszolgálati mûsorszolgáltatók

aa) országos mûsorszolgáltatás esetén 7 580 Ft
ab) körzeti mûsorszolgáltatás esetén 2 330 Ft
ac) helyi mûsorszolgáltatás esetén 1 170 Ft

b) nem közszolgálati mûsorszolgáltatók
ba) országos mûsorszolgáltatás esetén 11 660 Ft
bb) körzeti mûsorszolgáltatás esetén 3 500 Ft
bc) helyi mûsorszolgáltatás esetén 1 750 Ft

2.3. Az eredetileg idegen nyelvû elõadás magyar nyelvû szinkronját tartalmazó felvétel ismételt sugárzása esetén a
jogdíj mértéke a 2.2. pontban meghatározott jogdíjmérték 25 (huszonöt) %-a.

2.4. A 2.2. és 2.3. pontokban meghatározott jogdíjakat a felhasználónak nem kell megfizetnie
a) a felvétel elsõ sugárzásának napját követõ egy éven belüli, egyszeri ismételt sugárzásáért;
b) a felvétel részletének két percet meg nem haladó terjedelemben történõ ismételt sugárzásáért, feltéve, hogy a részlet

idõtartama ezen belül sem haladja meg az elsõ ízben sugárzott felvétel teljes idõtartamának tíz százalékát;
c) a felvétel részletének mûsorelõzetes céljára történõ ismételt sugárzásáért, harminc másodpercet meg nem haladó

terjedelemben.
2.5. A felhasználónak a jogdíjat a 2.2.–2.4. pontokban meghatározott feltételek szerint kell megfizetnie akkor is, ha a fel-

vétel ismételt sugárzására más felhasználónak ad engedélyt. Ilyen esetben azonban az ismételt sugárzást engedélyezõ fel-
használónak a fizetendõ jogdíj mértékét nem a saját, hanem annak mûsorszolgáltatási jellege és vételkörzete alapján kell
megállapítania és megfizetnie, akinek (amelynek) a felvétel ismételt sugárzását engedélyezte. A jelen pontot megfelelõen al-
kalmazni kell akkor is, ha a felhasználó külföldi mûsorsugárzó szervezetnek ad engedélyt a felvétel ismételt sugárzására.

A felvételt ismételt sugárzására átadó és azt átvevõ felhasználó megállapodása alapján az e pontban meghatározott dí-
jat az átvevõ felhasználó is viselheti. Ennek feltétele, hogy a felhasználók között létrejött megállapodásról, valamint az
átadott felvétel adatairól az átadó felhasználó az MSZSZ- EJI-t a felhasználás részletes feltételeit tartalmazó szerzõdés-
ben (3.1. pont) megjelölt módon tájékoztassa.

2.6. A nem közszolgálati mûsorszolgáltatókra meghatározott jogdíjak [2.2. b) pont] mérséklésére – legfeljebb a köz-
szolgálati mûsorszolgáltatókra megállapított jogdíj [2.2. a) pont] mértékéig – abban az esetben kerülhet sor, ha

a) a nem közszolgálati mûsorszolgáltató a mûsorszolgáltatási szerzõdésben kötelezõen elõírtnál magasabb arányban
vállalja közszolgálati mûsorok sugárzását, továbbá
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b) az ilyen önként vállalt közszolgálati mûsorarány megfelelõ mérésérõl és nyilvántartásáról a felhasználás részletes
feltételeit tartalmazó szerzõdésben (3.1. pont) az MSZSZ-EJI-vel megállapodik és

c) az MSZSZ-EJI-vel szemben három hónapnál régebben lejárt jogdíjtartozása nem áll fenn és adatszolgáltatási köte-
lezettségének határidõben eleget tett.

2.7. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak tekintetében az MSZSZ-EJI és a felhasználó a felhasználás
részletes feltételeit tartalmazó szerzõdésben (3.1. pont) átalányösszegben is megállapodhat.

2.8. A jelen jogdíjközleményben meghatározott jogdíjak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót, azt a felhaszná-
lónak a megállapított jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.

3. A felhasználás egyéb feltételei

3.1. A felhasználás részletes feltételeirõl az MSZSZ-EJI és a felhasználó szerzõdésben állapodik meg. Az MSZSZ-EJI
a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdésben a felhasználók között indokolatlan megkülönböztetést nem al-
kalmazhat, azonos feltételek mellett azonos kedvezményeket biztosít.

3.2. A felhasználó – a 2.4. pontban meghatározott eseteket kivéve – köteles az MSZSZ-EJI részére a www.playlist.hu
internetes oldal megfelelõ ûrlapjának kitöltésével adatokat szolgáltatni az ismételten sugárzott felvételekrõl.

Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másképp nem rendelkezik, az adatszolgáltatásnak tartalmaz-
nia kell legalább a következõket:

a) a felvétel címét és perchosszát, felvétel részletének ismételt sugárzása esetén emellett a részlet perchosszát is;
b) a felvételen, illetve felvételrészleten szereplõ elõadómûvészek nevét, a fõszereplõ, illetve szereplõ besorolás fel-

tüntetésével.
A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban kell eleget tenni.
3.3. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másképp nem rendelkezik, a jogdíj és az adatszolgáltatás

naptári félévenként, a félévet követõ hónap 15. napjáig esedékes.
3.4. Az MSZSZ-EJI a felvétel jogdíjközleményben meghatározott felhasználásának módját és mértékét a helyszínen

is ellenõrizheti.

4. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A fenti jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl december 31-ig érvényesek.*

MSZSZ-EJI

* * *

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2009. március 13.
Dr. Hiller István

oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár

* Az Szjt. 90. §-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a
Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben koráb-
ban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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A Mûvészeti Szakszervezetek Szövetsége Elõadó-mûvészi Jogvédõ Irodájának (MSZSZ-EJI)
jogdíjközleménye

a rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének
feltételeirõl

Az MSZSZ-EJI a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 73. § (1) bekezdése e) pontjá-
ban, 74. § (2) bekezdésében, továbbá 90. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint állapítja
meg a rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétele engedélyezésének feltételeit:

1. A jogdíjközlemény tárgyi hatálya

1.1. A nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel a rögzített elõadásoknak, vagy azok részleteinek
(a továbbiakban együtt: elõadás) vezeték útján, vagy bármely más eszközzel vagy módon történõ olyan nyilvános hozzá-
férhetõvé tétele, amelynek során a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg (továb-
biakban: lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel vagy felhasználás).

1.2. A lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel megvalósul tekintet nélkül arra, hogy a nyilvánosság tagjai a lehívott elõ-
adásokat számítógépre, vagy bármely hordozóra letölthetik-e.

1.3. Az elõadás lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételéhez az elõadómûvész engedélyét kizárólag a jelen jogdíj-
közleményben említett felhasználásokra lehet megadottnak tekinteni, és kizárólag abban az esetben, ha a szolgáltató
[7. a) pont] teljesíti a jelen jogdíjközleményben foglalt feltételeket.

1.4. Szerzõi mû elõadása, továbbá a hangfelvételben vagy filmalkotásban rögzített elõadás esetén a lehívásra történõ
hozzáférhetõvé tételhez az MSZSZ-EJI engedélyén kívül az érintett jogosultak engedélye is szükséges.

2. Elszámolás a rögzített elõadás elõállítója útján

2.1. A szolgáltató a 6.1. pont szerint megkötött felhasználási szerzõdése alapján nem köteles a jelen jogdíjközlemény-
ben meghatározott jogdíjat megfizetni azon rögzített elõadások után, amelyekre nézve teljesülnek az alábbi együttes fel-
tételek:

a) a szolgáltató és a rögzített elõadás elõállítója írásban egybehangzó nyilatkozatot tesznek az MSZSZ-EJI-nek arról,
hogy a jogdíjat az érintett elõadómûvészeknek a rögzített elõadás elõállítója közvetlenül fizeti meg; e nyilatkozatnak a
rögzített elõadás olyan adatait kell tartalmaznia, amely alapján a rögzített elõadás egyedileg azonosítható;

b) az MSZSZ-EJI a szolgáltatót annak 6.3. pont szerint teljesített adatszolgáltatása alapján az a) pont szerinti nyilatko-
zattal érintett rögzített elõadás körérõl megfelelõen tájékoztatja.

2.2. Amennyiben a lehívásra történõ hozzáférhetõvé tétel csak részben a 2.1. pont szerinti nyilatkozat körébe nem tar-
tozó elõadásokat érint, a jelen jogdíjközlemény rendelkezéseit – az említett nyilatkozattal érintett, illetve azon túl fel-
használt hangfelvételben rögzített elõadások arányára is figyelemmel – megfelelõen kell alkalmazni.

2.3. Amennyiben a szolgáltató és a rögzített elõadás elõállítója által tett nyilatkozatok tartalma – bármely a szolgáltató
vagy az elõállító érdekkörébe tartozó ok miatt – nem egybehangzó, a felhasználás ellenében fizetendõ díj esedékessé vá-
lik. A szolgáltató nem köteles a díjfizetési értesítõben meghatározott díjat megfizetni, ha a nyilatkozatok közötti ellent-
mondást megszünteti és ennek tényérõl legkésõbb a díjfizetési értesítõben meghatározott fizetési határidõ utolsó napján
az MSZSZ-EJI-t írásban tájékoztatja. Az MSZSZ-EJI jogosult a felhasználási engedélyt a nyilatkozatok közötti eltérés
megszüntetése napjáig, de legfeljebb harminc napra felfüggeszteni, ha

a) a szolgáltató a díjat a jogdíjfizetési értesítõn meghatározott határidõn belül nem fizeti meg és
b) a szolgáltató, illetve az elõállító a nyilatkozatok közötti ellentmondást sem szünteti meg.
A szolgáltató a felhasználási engedély felfüggesztése ideje alatt köteles szolgáltatását szüneteltetni.

3. Üzletszerûnek nem minõsülõ felhasználás

3.1. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából üzletszerûnek nem minõsülõ felhasználásért a szolgáltató
nem köteles elõadó-mûvészi jogdíjat fizetni.

3.2. A jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából a felhasználás nem minõsül üzletszerûnek az alábbi feltéte-
lek együttes fennállása esetén:

a) a szolgáltató a felhasználással nem ér el bevételt, és a felhasználás jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját
közvetve sem szolgálja;

b) a szolgáltató – a hozzáférést biztosító helyek számától függetlenül – összesen legfeljebb tíz, hangfelvételben vagy
filmalkotásban rögzített elõadás részletét teszi lehívásra hozzáférhetõvé;
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c) a szolgáltató az elõadásrészleteket olyan mûszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos fel-
használó számára csupán azok érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöltésüket
(tartós másolatkészítést) azonban nem;

d) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelõzõen az MSZSZ-EJI-vel felhasználási szerzõdést köt, és annak fel-
tételeit a felhasználási szerzõdés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti.

3.3. A 3.2. pontban meghatározott feltételek bármelyikének meg nem felelõ felhasználás a jelen jogdíjközlemény al-
kalmazása szempontjából üzletszerûnek minõsül.

4. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke

Ha a felhasználás a jelen jogdíjközlemény alkalmazása szempontjából üzletszerûnek minõsül (3.3. pont), a szolgáltató
az alábbi elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.1. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan nem ér el bevételt

4.1.1. Ha a szolgáltató az elõadást olyan mûszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos fel-
használó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöltést
(tartós másolatkészítést) azonban nem, akkor az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke a következõ:

Hangfelvételek száma Jogdíj mértéke

1–10 részlet 2 125 Ft/hó
11–100 részlet 10 730 Ft/hó
101–1000 részlet 31 890 Ft/hó
1–10 részletnek nem minõsülõ vagy teljes elõadás 10 730 Ft/hó
11–100 részletnek nem minõsülõ vagy teljes elõadás 31 890 Ft/hó
101–1000 részletnek nem minõsülõ vagy teljes elõadás 64 840 Ft/hó

4.1.2. Ha a lehívható elõadásrészletek száma meghaladja az 1000-et, akkor a 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az
1000-en felüli minden egyes elõadásrészlet után 2 Ft/hó. A jelen pont alapján megállapított – a 4.1.1. ponton túl fize-
tendõ – havi jogdíj nem haladhatja meg a havi 26 570 Ft-ot.

4.1.3. Ha az elõadásból lehívható tartam az elõadás részletét meghaladja, vagy teljes elõadások hívhatók le, és ezek
száma együttesen meghaladja az 1000-et, akkor a 4.1.1. pontban foglalt díjon túl, az 1000-en felüli minden egyes elõadás
után 22 Ft/hó. A jelen pont alapján megállapított – a 4.1.1. ponton túl fizetendõ – havi jogdíj nem haladhatja meg a havi
287 000 Ft-ot.

4.1.4. Felhasználó a 4.1.1.–4.1.3. pontokban meghatározott jogdíjon felül, az elõadás részletének minden lehívása
után 5 Ft, teljes elõadás és az elõadás részletét [7. ba) pont] meghaladó tartamának minden lehívása után pedig 10 Ft jog-
díjat köteles fizetni.

4.1.5. A szolgáltató a letöltést (tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ ún. „download" típusú felhasználásért a
4.1.1.–4.1.3. pont szerinti jogdíjon felül, lehívott elõadásonként 31 Ft elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.1.6. A szolgáltató a 4.1.5. pontban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, ha
az elõadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ – módon teszi hozzáférhe-
tõvé, amely a letöltött elõadás, illetve elõadás részlete érzékelhetõvé tételén túl, valamely számítástechnikai, illetve tele-
kommunikációs eszköz mûködésének vagy szolgáltatásának figyelmeztetõ, megkülönböztetõ jelzésére is alkalmas
(pl. távbeszélõ eszközre érkezõ hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.2. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke hangfelvételben rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan bevételt ér el

4.2.1. Ha szolgáltató az elõadást olyan mûszaki feltételekkel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely az átlagos felhasználó
számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi lehetõvé, a letöltést (tartós másolat-
készítést) azonban nem, akkor a felhasználásért költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség tagja által fizetett
díjbevétele 2,5%-ának, valamint reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb be-
vételei [7. c) pont] 6%ának megfelelõ együttes összegû, de valamennyi esetben legalább a 4.1.1.–4.1.4. pont szerinti elõ-
adó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.2.2. A szolgáltató letöltést (tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ ún. „download” típusú felhasználásért a nyil-
vánosság tagja által a lehívás fejében fizetett díj 12%-ának, ilyen díjbevétel hiányában (a letöltés ingyenes engedése
esetén) reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [7. c) pont]
6%-ának megfelelõ, de valamennyi esetben legalább a 4.1.5. pont szerinti elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.
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4.2.3. A szolgáltató a 4.2.2. pontban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az esetben is, ha
az elõadást, illetve annak részletét olyan – letöltést (tartós másolat készítését) is lehetõvé tévõ – módon teszi hozzáférhe-
tõvé, amely a letöltött elõadás, illetve elõadás részlete érzékelhetõvé tételén túl, valamely számítástechnikai, illetve tele-
kommunikációs eszköz mûködésének vagy szolgáltatásának figyelmeztetõ, megkülönböztetõ jelzésére is alkalmas (pél-
dául távbeszélõ eszközre érkezõ hívás, üzenet, illetve bármely más adat jelzése).

4.3. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke videoklipben rögzített elõadás esetén
Videoklipben rögzített elõadás esetén a szolgáltató az elõadás 4.1.1.–4.1.5., 4.2.1., 4.2.2. pontok szerinti felhasználása

esetén az említett pontok szerint fizetendõ jogdíjon felül, annak 50%-át is köteles megfizetni.

4.4.1. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan nem ér el bevételt

4.4.1.1. Ha legfeljebb 10 elõadásrészlet hívható le, a lehívások számától függetlenül 14 390 Ft/hó.
4.4.1.2. Ha a lehívható elõadásrészletek száma 10-nél több, de a 100-at nem haladja meg, a lehívások számától függet-

lenül 72 045 Ft/hó.
4.4.1.3. Ha a lehívható elõadásrészletek száma meghaladja a 100-at, akkor a 4.4.1.2. pontban meghatározott díjon túl,

a 100-on felüli minden egyes elõadás után, a lehívások számától függetlenül 712 Ft/hó. A jelen pont szerinti jogdíj össze-
ge nem haladhatja meg a 143 505 Ft-ot.

4.4.1.4. Ha az elõadásból lehívható tartam az elõadás részletét meghaladja, vagy teljes elõadások hívhatók le a
4.4.1.1.–4.4.1.3. pont szerinti jogdíjon felül lehívásonként további 71 Ft jogdíj fizetendõ.

4.4.2. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke filmalkotásban rögzített elõadás esetén, ha a szolgáltató a felhasználáshoz
kapcsolódóan bevételt ér el

Költségvetési támogatása 1%-ának, továbbá a közönség tagja által fizetett díjbevétele 2,5%-ának, valamint reklám- és
szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevételei [7. c) pont] 6%-ának megfelelõ
együttes összegû, de legalább a 4.4.1. pontban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles fizetni.

4.4.3. Szinkronizált filmalkotás esetén a szolgáltató a 4.4.1.–4.4.2. pont szerinti jogdíjon felül, annak 25%-át is köte-
les megfizetni.

4.5. A szolgáltató a 4.4.1.–4.4.3. pontokban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjat köteles megfizetni abban az eset-
ben is, amennyiben a rögzített elõadást olyan mûszaki feltétellel teszi lehívásra hozzáférhetõvé, amely alkalmas arra,
hogy annak lehívását, illetve letöltését (tartós másolat készítését) az igénybe vevõ a saját nevében, de más javára kezde-
ményezze.

4.6. A szolgáltató a 4.1.–4.5. pontoktól eltérõen a közönség tagjai által fizetett díj 6%-ának megfelelõ, de legalább
csatlakoztatott háztartásonként és érintett televíziós, illetve rádiómûsoronként 1 Ft/hó elõadó-mûvészi jogdíjat köteles
fizetni, amennyiben az általa nyilvánossághoz közvetített mûsorokat az eredeti nyilvánossághoz közvetítést idõpontját
követõen – de legfeljebb attól számított 72 óráig – az igénybe vevõi számára oly módon teszi lehívásra hozzáférhetõvé,
amely az átlagos felhasználó számára csupán annak érzékelését (például ún. „real audio” típusú meghallgatását) teszi le-
hetõvé, a letöltést (tartós másolatkészítést) azonban nem („Time-shifting”).

4.7. Jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználások esetében a szolgáltatókkal kötött, a jogdíjközle-
mény megfelelõ rendelkezéseiben meghatározott, százalékos jogdíjfizetést elõíró felhasználási szerzõdésekben az
MSZSZ-EJI jogdíjkedvezményt nyújthat. Jogdíjkedvezményt nyújtó felhasználási szerzõdés csak akkor köthetõ, ha

a) az azzal érintett szolgáltatónak az MSZSZ-EJI-vel szemben jogdíjtartozása nincs, és a felhasználás mértékére vo-
natkozó adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett,

b) a jogdíjkedvezmény nyújtását a felhasználás sajátos körülményei [pl. az Szjt. 38. § (5) bekezdésében említett köz-
célú intézmények szabad felhasználás körén túlmenõ, külön jogszabályban lehetõvé tett vállalkozási tevékenység], vagy
a felhasználás és ennek folytán a szolgáltató által fizetendõ jogdíj jelentõs mértéke lehetõvé és indokolttá teszi

A jogdíjkedvezmény nyújtása során az MSZSZ-EJI a jogdíjkedvezménnyel érintett szolgáltatók között az egyenlõ bá-
násmód követelményét sértõ megkülönböztetést nem alkalmazhat, azaz azonos feltételek mellett azonos kedvezménye-
ket nyújt.

4.8. A jelen jogdíjközlemény 4. pontjában meghatározott jogdíj nem tartalmazza az általános forgalmi adót (áfa), azt a
szolgáltatónak az ott meghatározott jogdíjon felül, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelõen kell megfizetnie.
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5. Az elõadó-mûvészi jogdíj mértéke, ha az elõadómûvész kizárólag saját elõadó-mûvészi teljesítményét hang-
felvételben rögzítõ elõadást tesz lehívásra hozzáférhetõvé

A 4.1., illetve 4.2. pontokban meghatározott elõadó-mûvészi jogdíjakat nem kell megfizetni az alábbi feltételek együt-
tes fennállása esetén:

a) a szolgáltató olyan elõadómûvész vagy elõadómûvészek olyan együttese, aki (amely) kizárólag saját elõadó-mûvé-
szi teljesítményét hangfelvételben rögzítõ elõadást tesz lehívásra hozzáférhetõvé;

b) a szolgáltató a felhasználás megkezdését megelõzõen az MSZSZ-EJI-vel felhasználási szerzõdést köt, és annak fel-
tételeit a felhasználási szerzõdés tartama alatt mindvégig hiánytalanul teljesíti;

c) a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott adatokból, illetve nyilatkozatokból egyértelmûen megállapítható, hogy
az engedély ingyenessége a lehívásra hozzáférhetõvé tett elõadásban közremûködõ valamennyi elõadómûvészre kiterje-
dõen fenntartható, és a jogkezelés ilyen módon hatékonyabban valósítható meg.

6. A felhasználás egyéb feltételei

6.1. A felhasználás részletes feltételeirõl az MSZSZ-EJI és a szolgáltató szerzõdésben állapodnak meg. Ha a felhasz-
nálás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másként nem rendelkezik, az alábbi szabályokat kell alkalmazni.

6.2. A szolgáltató köteles adatot szolgáltatni az elõadó-mûvészi jogdíj megfizetésének alapjául szolgáló bevételeirõl
és a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló egyéb adatairól, valamint a felhasználás módjáról és mértékérõl. Szolgáltató
adatszolgáltatási kötelezettségét az MSZSZ-EJI által üzemeltetett www.playlist.hu internetes oldal megfelelõ ûrlapjá-
nak kitöltésével köteles teljesíteni.

6.3. A felhasználás módjára és mértékére vonatkozó adatszolgáltatásnak digitális formátumban (elektronikus úton)
kell eleget tenni, az MSZSZ-EJI által üzemeltetett www.playlist.hu internetes oldal alkalmazásával. Az egyes hozzáfér-
hetõvé tett elõadásokról szolgáltatott adatoknak tartalmaznia kell legalább a következõket:

a) a hangfelvétel, a videoklip vagy a filmalkotás címét;
b) az elõadásban közremûködõ elõadómûvészek nevét, filmalkotás esetén a fõszereplõ, illetve szereplõbesorolás fel-

tüntetésével;
c) a hangfelvételt, a videoklipet vagy a filmalkotást elõállító nevét, hangfelvétel esetén ideértve azt az ún. „label” ne-

vet is, amely alatt a hangfelvétel megjelent,
d) hangfelvételben, videoklipben, illetve filmalkotásban rögzített elõadás forgalomba hozatalának évét.
Az adatszolgáltatásnak elkülönítve kell tartalmaznia a csak érzékelésre (például „real audio” típusú meghallgatásra),

illetve a letöltésre (tartós másolat készítésére) hozzáférhetõvé tett elõadások adatait. Ha az elõadó-mûvészi jogdíj mér-
téke a lehívások számától (is) függ, akkor az adatszolgáltatásnak a lehívások számára is ki kell terjednie.

6.4. Az MSZSZ-EJI a jogdíjelszámolás alapjául szolgáló adatokat, valamint az elõadások felhasználásának módját és
mértékét a helyszínen is ellenõrizheti.

6.5. Ha a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdés másképp nem rendelkezik, a jelen jogdíjközlemény sze-
rinti jogdíj és adatszolgáltatás negyedévente, a naptári negyedév lejártát követõ 5. napig esedékes. Az adatszolgáltatást
havi bontásban kell teljesíteni.

6.6. Az MSZSZ-EJI a felhasználás részletes feltételeirõl szóló szerzõdésben engedélyt kér a szolgáltatótól, hogy
a) nevét,
b) címét (székhelyét),
c) az elõadás(ok) hozzáférési helyét (például URL-cím), illetve
d) azt a tényt, hogy rögzített elõadás nyilvánosság számára lehívásra történõ hozzáférhetõvé tételére engedélyt kapott

az MSZSZ-EJI-tõl
a rögzített elõadás más jogosultjaival, illetve a jogosultak közös jogkezelõ szervezeteivel írásban közölje.

7. Értelmezõ rendelkezések

a) Szolgáltató: a rögzített elõadást lehívásra hozzáférhetõvé tevõ (tartalomszolgáltató), továbbá a tartalomszolgáltató-
tól különbözõ, a tartalomszolgáltató felhasználási tevékenységéhez közvetlenül vagy közremûködõ(k) útján kapcsolódó
hálózati köztes (közvetítõ) szolgáltatást nyújtó személy, illetve szervezet.

b) Elõadásrészlet vagy elõadás részlete:
ba) Hangfelvétel esetében elõadásonként legfeljebb egy perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az elõ-

adás teljes hosszának felét.
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bb) Filmalkotás esetében elõadásonként legfeljebb öt perc hosszúságú olyan részlet, amely nem haladja meg az elõ-
adás teljes hosszának 10%-át.

Ahol a jelen jogdíjközlemény elõadást említ, azon az elõadás részletét is érteni kell.
c) Reklám- és szponzorációs, valamint a felhasználással összefüggésben keletkezett egyéb bevétel: az a bármilyen for-

rásból származó, mindazon befizetés és dolog átadásával vagy tevékenység végzésével teljesített szolgáltatás, amelyekre
az adott szervezet beszámolási/könyvvezetési kötelezettsége a mindenkori hatályos számviteli jogszabályok értelmében
kiterjed.

8. A hozzáférést biztosítók felelõsségének korlátozása

8.1. Ha a tartalomszolgáltatótól különbözõ szolgáltató a tartalomszolgáltató által lehívásra történõ hozzáférésre felajánlott
tartalmat nem ismeri, illetve nem ismerheti, és a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználási cselekmények közül
kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások
egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban. Elker. tv.) 2. § l) pontjában meghatározott hálózati közve-
títõ szolgáltatás(oka)t nyújt az ott meghatározott feltételekkel, az MSZSZ-EJI és az általa képviselt elõadó-mûvészi jogosul-
tak irányában az elõadó-mûvészi jogok megsértéséért a továbbiakban nem felel, így jogdíjfizetési kötelezettsége sem áll fenn
amennyiben az Elker. tv.-ben meghatározott értesítési-eltávolítási eljárást – az ott meghatározott feltételek hiánytalan betar-
tásával – lefolytatja. Ha az e pont szerinti szolgáltató a jelen jogdíjközleményben meghatározott felhasználást is megvalósít-
ja, az értesítési-eltávolítási eljárás alkalmazásáról szerzõdést köt az MSZSZ-EJI-vel.

8.2. A szerzõdés tartalmazza, hogy a szolgáltató által végzett, az elõzõ pontban megjelölt tevékenységek elõadó-mû-
vészi jogok szempontjából felhasználást valósítanak meg.

8.3. A 6.1. pont szerinti szerzõdésben a szolgáltató vállalja, hogy lefolytatja az Elker. tv. 13. §-ában meghatározott ér-
tesítési-eltávolítási eljárást abban az esetben, ha az MSZSZ-EJI képviselõje útján értesíti a szolgáltatót arról, hogy az
MSZSZ-EJI közös jogkezelésébe tartozó elõadó-mûvészi teljesítményre vonatkozó jogsértés valósult meg a szolgáltatás
nyújtásával összefüggésben.

8.4. A jelen pont szerinti értesítési-eltávolítási eljárás alkalmazásáról kötött szerzõdésben a szolgáltató és az
MSZSZ-EJI a jogszabályban nem rendezett kérdésekben állapodhatnak meg. A felek szerzõdési vagy egyéb nyilatkoza-
taikat, közléseiket, értesítéseiket írásban, teljes bizonyító erejû magánokirati formában teszik meg. A felek hatályos írás-
beli közlésnek tekintik a nekik, vagy általuk harmadik személyhez címzett írásbeli magánokirat hû másolatát, továbbá az
elektronikus formában tett közlést is, ha annak megérkezését a címzett elektronikus úton igazolja. A felek kötelesek az
egymástól származó elektronikus küldemények megérkezését visszaigazolni.

9. A jogdíjközlemény idõbeli hatálya

A jogdíjak és felhasználási feltételek 2009. január 1-jétõl december 31-ig érvényesek.*

MSZSZ-EJI

* * *

A díjszabást az Szjt. 90. § (2) bekezdése alapján jóváhagyom:

Budapest, 2009. március 13.
Dr. Hiller István

oktatási és kulturális miniszter

nevében eljárva:

Csák Ferenc s. k.,
kultúráért felelõs államtitkár

* Az Szjt. 90.§-ának (3) bekezdése szerint a jogdíjakat és a felhasználás egyéb feltételeit tartalmazó díjszabást a jogkezelõ egyesület a jóváhagyást követõen a
Magyar Közlönyben saját nevében nyilvánosságra hozza. Ennek megtörténtéig az elõzõ idõszakra megállapított és jóváhagyott – a Magyar Közlönyben koráb-
ban nyilvánosságra hozott – díjszabást kell alkalmazni akkor is, ha az az idõtartam, amelyre ez utóbbi díjszabást megállapították, idõközben lejárt.
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A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
közleménye

hallássérült, tanulásban akadályozott, látássérült tanulók számára adaptált szakképesítések
központi programjainak (tanterveinek) kiadásáról

A szakképzésrõl szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján az alábbi szakké-
pesítések központi programjai (tantervei) kiadásra kerültek. Jóváhagyási szám: FVM 25207/1/2009.

A központi programokat a földmûvelésügyi ágazatba tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményei kiadásá-
ról szóló 8/2008. (I. 23.) FVM rendelet alapján indított iskolai rendszerû szakképzésben kell alkalmazni.

Szakképesítés
OKJ azonosító száma

Szakképesítés megnevezése

33 622 01 1000 00 00 Dísznövénykertész szakképesítés
adaptált központi szakmai program hallássérült tanulók számára

31 622 01 0100 21 01 Fûszernövény-termesztõ részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

31 622 01 0100 21 02 Gombatermesztõ részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

31 622 01 0100 21 03 Gyógynövénytermesztõ részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

31 622 01 Kertész szakképesítés
adaptált központi program hallássérült tanulók számára

31 622 01 0100 21 04 Kerti munkás részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

54 622 01 0100 21 01 Parkgondozó részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

33 541 04 0000 00 00 Pék szakképesítés
adaptált központi program hallássérült tanulók számára

33 541 04 0100 21 02 Sütõipari munkás részszakképesítés
adaptált központi program hallássérült tanulók számára

33 541 04 0100 21 02 Sütõipari munkás részszakképesítés
adaptált központi program tanulásban akadályozott tanulók számára

33 215 02 0100 31 02 Virágkötõ részszakképesítés
adaptált központi program látássérült tanulók számára

A jóváhagyott központi programok megtekinthetõk a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet, valamint az FVM
Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet honlapján.

A központi programokat a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Intézet forgalmazza.

Dr. Nagy Márta s. k.,
fõosztályvezetõ

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleményei

I.

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a 487/2009. (II. 25.) számú határozatával
közmûsor-szolgáltatóvá nyilvánította a Szamos Nonprofit Kft. (4752 Gyõrtelek, Kossuth L. u. 47.) mûsorszolgáltatót,
akinek mûsorszolgáltatási szabályzatát alább közöljük.

A Szamos Nonprofit Kft. mûsorszolgáltatási szabályzata a Gyõrtelek TV mûsorszolgáltatásra

1. Alapelvek:
A Szamos Nonprofit Kft., mint mûsorszolgáltató, tevékenységét a 1996. évi I. Tv., valamint a Mûsorszolgáltatási Sza-
bályzat alapján közmûsor-szolgáltatóként kívánja folytatni. A Szamos Nonprofit Kft. a közmûsor-szolgáltatás törvényes
és szakmai feltételeinek érvényre juttatásáról jelen Szabályzatban rendelkezik.
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2. Alapfogalmak
– Közmûsorszolgáltató: olyan mûsorszolgáltató, amely az Országos Rádió és Televízió Testület által elfogadott saját

mûsorszolgáltatási szabályzat alapján mûsorában többségében közszolgálati mûsorszámokat szolgáltat.
– Közszolgálati mûsor: az a mûsor, melyben a közszolgálati mûsorszámok meghatározó szerepet játszanak, és amely a

mûsorszolgáltató vételkörzetében élõ hallgatókat, nézõket rendszeresen tájékoztatja közérdeklõdésre számot tartó
kérdésekrõl.

– Közszolgálati mûsorszám: a mûsorszolgáltató vételkörzetében (országos, körzeti, helyi) élõ hallgatók, nézõk tájéko-
zódási, kulturális, állampolgári, életviteli szükségleteit, igényeit szolgáló mûsorszám, így különösen:

a) a mûvészeti alkotás, az egyetemes, a magyar és a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúráját, valamint a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek életét, a kisebbségi álláspontokat bemutató közlés,
b) oktatási, képzési célú ismeretek közzététele,
c) tudományos tevékenység és eredmények ismertetése,
d) a vallásszabadság megvalósulását szolgáló, valamint az egyházi és a hitéleti tevékenységet bemutató mûsorok,
e) a gyermek- és ifjúsági mûsorok, valamint a gyermekvédelem céljait szolgáló ismeretterjesztõ, felvilágosító mûsorok,
f) a mindennapi életvitelt segítõ, az állampolgárok jogi és közéleti tájékozódását szolgáló, az egészséges életmódot, a
környezetvédelmet, a természet- és tájvédelmet, a közbiztonságot, a közlekedésbiztonságot elõsegítõ ismeretek terjesz-
tése,
g) az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzet-
ben lévõ csoportok számára készített mûsorszám,
h) a hírszolgáltatás.
– Közszolgálati mûsorszolgáltató: olyan mûsorszolgáltató, amelynek mûködését közszolgálati mûsorszolgáltatási sza-

bályzat határozza meg, feladata többségében közszolgálati mûsor szolgáltatása, fenntartása alapvetõen közpénzekbõl
történik, társadalmi felügyelet alatt áll, alapvetõ jogait és kötelességeit e törvény állapítja meg.

3. A közmûsor-szolgáltatóra vonatkozó általános szabályok
A Szamos Nonprofit Kft. napi 24 órás mûsorszolgáltatást végez, melynek több, mint 50%-ában közszolgálati mûsorszá-
mokat tesz közzé. A mûsorfolyamon belül a közszolgálati mûsorszámok a napi mûsoridõ több mint 50%-át teszik ki. A
közszolgálati mûsorszámok készítésérõl és mûsorba szerkesztésérõl a Fekete István Általános Iskola és Óvoda egyik
munkavállalója gondoskodik.
A Szamos Nonprofit Kft. köteles a nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ ér-
dekeit tiszteletben tartani, nem sértheti más nemzetek méltóságát.
Köteles rendszeresen, átfogóan, elfogulatlanul, hitelesen és pontosan tájékoztatni a közérdeklõdésre számot tartó hazai
és külföldi eseményekrõl, a vételkörzetében élõk életét jelentõsen befolyásoló eseményekrõl, összefüggésekrõl, vitatott
kérdésekrõl, az eseményekrõl alkotott jellemzõ véleményekrõl, az eltérõ véleményeket is beleértve.
Köteles biztosítani a mûsorszámok és a nézetek sokszínûségének, a kisebbségi álláspontoknak a megjelenítését, a mû-
sorszámok változatosságával köteles gondoskodni a nézõk széles köre, illetve minél több csoportja érdeklõdésének szín-
vonalas kielégítésérõl.
A Szamos Nonprofit Kft. különös figyelmet fordít:
– az egyetemes és a nemzeti kulturális örökség értékeinek ápolására, a kulturális sokszínûség érvényesülésére,
– a kiskorúak testi, lelki és erkölcsi fejlõdését, érdeklõdését szolgáló, ismereteit gazdagító mûsorszámok bemutatására,
– a vallási és egyházi, továbbá a nemzeti, etnikai és más kisebbségi kultúrák értékeinek megjelenítésére,
– az életkoruk testi, lelki és szellemi állapotuk, társadalmi körülményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetû

csoportok számára fontos információk elérhetõvé tételére,
– az ország különbözõ területeinek társadalmi, gazdasági, kulturális életét megjelenítõ mûsorszámok bemutatására.
A Szamos Nonprofit Kft. választási idõszakban az országgyûlési képviselõk, illetõleg a helyi, területi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek választásáról, továbbá a kisebbségi önkormányzatok választásáról szóló törvények szabá-
lyai szerint tesz közzé politikai hirdetést a mûsorban. Választási idõszakon kívül politikai hirdetést kizárólag a már elren-
delt népszavazással összefüggésben közöl.
A reklám, közérdekû közlemény a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés közzétételének megrendelõje, továbbá az,
akinek ezek közzétételéhez érdeke fûzõdik, a Szamos Nonprofit Kft. felelõsségét és szabadságát érintõ módon nem befo-
lyásolhatja a mûsor tartalmát vagy – az idõpont kivételével – mûsorszám idõbeli elhelyezését. A Kft. a közérdekû közle-
mény, a jótékonysági felhívás és politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik.
A Szamos Nonprofit Kft.-nek az erõszak öncélú alkalmazását követendõ magatartási mintaként bemutató, illetõleg a
szexualitást öncélúan ábrázoló mûsorszámot közzétennie tilos. Nem tesz közzé továbbá dohányárut, orvosi rendelvényre
igénybe vehetõ gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást és alkoholtartalmú italt népszerûsítõ, ismertetõ reklámot.
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A mûsorszámok támogatóját, a közzétételt közvetlenül megelõzõen vagy azt követõen meg kell nevezni. Támogatott mû-
sorszám nem hívhat fel és nem befolyásolhat a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy üzleti tevékenysé-
gének igénybevételére, illetõleg attól való tartózkodásra. A támogató a mûsorszolgáltató felelõsségét, illetve szabadságát
érintõ módon a mûsor vagy a támogatott mûsorszám tartalmát vagy mûsorbeli elhelyezését nem befolyásolhatja.

4. A pártoktól, politikai mozgalmaktól való függetlenség biztosítékai
A Szamos Nonprofit Kft., mint mûsorszolgáltató, az egyes mûsorszámok, valamint a mûsorkészítõk függetlenségének
– anyagi és szakmai – biztosítékait ki kell fejteni. Ilyen biztosíték a tulajdonosok függetlensége pártoktól, vagy ennek
analógiájára társadalmi szervezet esetén az alapszabály kimondhatja, hogy párt nem lehet tagja, illetve politikai mozgal-
mat nem támogatnak. Biztosíték továbbá az is, hogy a mûsorszolgáltató nem fogad el pártoktól, politikai mozgalmaktól
támogatást, valamint mûsoraiban a pártok tisztségviselõi, szakértõi, szaktanácsadói és képviselõk a mûsorszolgáltatás
keretében kommentárt, hírmagyarázatot, jegyzetet nem hozhatnak nyilvánosságra.

5. A hírek, idõszerû politikai mûsorok sokoldalúságának, tárgyilagosságának és kiegyensúlyozottságának, a vita-
tott kérdések ismertetésének, a vélemények, nézetek sokféleségének bemutatására vonatkozó elvek
A közérdeklõdésre számot tartó, elsõsorban helyi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl a tájékoztatásnak sokoldalúnak,
tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie. A Szamos Nonprofit Kft., mint mûsor-
szolgáltató a vételkörzetben élõ hallgatókat és nézõket jelentõsen érintõ ügyekben köteles a jellemzõ véleményeket be-
mutatni, ideértve az eltérõ véleményeket is.
A különbözõ vélemények megszólaltatásánál a mûsorkészítõnek abból kell kiindulnia, hogy a véleménynyilvánítás sza-
badságának keretein belül bárki szabadon kifejtheti a vitatott kérdéssel kapcsolatos véleményét, hangot adhat politikai
meggyõzõdésének. Ugyanakkor a mûsorkészítõnek ügyelnie kell arra, hogy ez mások személyiségi jogait vagy jó érzé-
sét ne sértse. Ha ilyen vélemény megjelenése elkerülhetetlen, akkor hangsúlyozottan közölni kell a mûsorban, hogy az
elhangzott vélemény a megszólaló egyéni véleménye.
A mûsorkészítõ személyes véleményének nem adhat hangot, azt még közvetve sem sugallhatja. A mûsorkészítõ köteles
a mûsorban elhangzó értesülések hitelességét ellenõrizni, ha egy témában a források egymásnak ellentmondóak, erre a
hírmûsorban utalni kell. A tényszerû tájékoztatás során is kerülni kell a szükségtelenül durva, félelmet keltõ, túlságosan
naturális részletek közlését.
Az elhangzott tévedéseket a lehetõ leghamarabb és maradéktalanul helyesbíteni kell.

6. Az anyanyelvi kultúra ápolását szolgáló szakmai követelmények
A mûsorszolgáltató valamennyi mûsorszolgáltatásával hozzájárul az anyanyelvi kultúra ápolásához.
A mûsorszolgáltatás során a magyar nyelv, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvének helyes és választékos használa-
tára kell törekedni. Tehát kerülni kell az anyanyelvet rontó vagy szegényítõ idegen kifejezések indokolatlan használatát.
A mûsorszámokban tilos az öncélú káromkodás, trágárság.
A gyermekeknek és a kiskorúaknak szóló mûsorokban különösen nagy figyelmet kell fordítani a helyes és szép beszédre.

7. A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrája, élete bemutatásának rendje
A mûsorszolgáltatás során teret kell engedni a nemzeti és etnikai kisebbségeket érintõ kérdéseknek.
A nemzeti és etnikai kisebbségekkel foglalkozó mûsorszámokban figyelmet kell fordítani a kisebbségi kultúrának, a ki-
sebbségi értékek megõrzésének.

8. A kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokféleség tárgyilagos bemutatásának rendszere
A kultúra sokszínûségének és sokféleségének bemutatására kell törekedni. A mûvészeti tevékenység színvonalának és
kiegyensúlyozottságának érdekében a mûsorszolgáltató rendszeresen alkalmat teremthet az alkotómûvészek, a mûvé-
szeti szervezetek és intézmények véleményének megismertetésére. A mûvészeti mûsorokban nem érvényesülhet semmi-
féle kirekesztés vagy hátrányos megkülönböztetés. Tudományos kérdésekben elengedhetetlen az eltérõ álláspontok, vé-
lemények és tapasztalatok bemutatása. Az új tudományos felfedezések, eredmények és vélemények ismertetésekor töre-
kedni kell arra, hogy ezek ne keltsenek a nézõkben és a hallgatókban megalapozatlan reményeket vagy indokolatlan fé-
lelmeket. Az oktatási mûsorokat elsõsorban az általánosan elfogadott és rendezett tudományos eredményekre kell építe-
ni. Az oktatási mûsorok szerkezetének, mûsorrendjének kialakításakor célszerû figyelembe venni az érvényben lévõ
szakmai elõírásokat, jogszabályokat és az iskolai oktatás rendjét.
A mûsorszolgáltató mûsorai elõsegítik a kulturális, tudományos, világnézeti és vallási sokszínûséget. A mûsorszámok-
ban nem hangozhat el világnézeti, illetve vallási meggyõzõdést sértõ vélemény, megjegyzés.
A vallási, hitéleti mûsorok – ideértve a szertartások közvetítését is – nem szolgálhatnak pártpolitikai propagandát és nem
irányulhatnak más egyházak, vallási vagy világnézeti meggyõzõdések ellen.
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9. A megkülönböztetõ jelzéssel ellátandó mûsorszámok közzétételi módja
A törvény meghatározza, mely mûsorszámokat kell megkülönböztetõ jelzéssel ellátni. Ennek értelmében megkülönböz-
tetõ hangjelzéssel kell ellátni a reklámot, a közérdekû közleményt, a jótékonysági felhívást, a politikai és választási hir-
detést, a kiskorúak számára nem ajánlott mûsorszámot, a támogatott mûsorszámot, a vallási és világnézeti mûsorszámot,
a kommentárt és a hírmagyarázatot.

10. A kiskorúakkal kapcsolatos rendelkezések
A kiskorúaknak szóló gyermek- és ifjúsági mûsorok elõsegítik a szellemi, társadalmi, erkölcsi fejlõdését, a világ megis-
merését, a helyes magatartásminták megismerését. Továbbá lehetõség szerint népszerûsítik az egészséges életmódot, a
különbözõ kultúrák, a természet megismerését, valamint mindezek tiszteletét, az egymás iránti tolerancia fejlesztését.
A kiskorúaknak szóló mûsorszámokat reklámmal megszakítani nem lehet. Gyermekek szerepeltetésekor különös gond-
dal kell a mûsorszolgáltatónak eljárnia: ki kell kérni a szülõ vagy a gondviselõ hozzájárulását, és nem élhet vissza a sze-
replõk tapasztalatlanságával és jóhiszemûségével.

11. A reklámtevékenység, a mûsorszámok támogatása
A reklám tényállásaiért – a tudatos félrevezetés kivételével –a mûsorszolgáltató felelõsséggel nem tartozik.
A törvényben külön a közmûsor-szolgáltatóra vonatkozóan megjelenõ szabály, hogy közmûsor-szolgáltatónál a reklám
idõtartama egyetlen – bármiként számított – mûsorórában sem haladhatja meg a hat percet. A napi mûsoridõ átlagában szá-
mított óránként a reklám idõtartama nem haladhatja meg az öt percet. A reklám idõtartamába a reklámtartalmú képernyõ-
szöveg – kivéve a mûsoridõn kívüli képernyõszöveget – megjelenítése is beleszámít. A közmûsor-szolgáltatásban reklám
csak mûsorszámok – összetett mûsorszámokban az egyes mûsorszámok – között tehetõ közzé. A sport- és más olyan köz-
vetítésekben, amelyekben természetes szünetek vannak, a reklám a részek között és a szünetekben közzétehetõ.
További törvényi szabályok:
– Közmûsor-szolgáltató mûsorában alkoholtartalmú ital nem reklámozható.
– Közmûsor-szolgáltató mûsorszámát nem támogathatja a fõ tevékenysége szerint alkoholtartalmú ital elõállítója és for-

galmazója.
– Közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogvi-

szonyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve po-
litikai hirdetésben.

A mûsorszámok támogatásával kapcsolatban a mûsorszolgáltatónak figyelembe kell vennie, hogy csak a törvényben
meghatározott mûsorszámok támogathatók (vallási és egyházi tartalmú mûsorszámok, mûvészeti és kulturális esemé-
nyeket bemutató, közvetítõ mûsorszámok, a nemzeti és az etnikai kisebbségi anyanyelvû, illetve a nemzeti és etnikai ki-
sebbségek életét, kultúráját bemutató mûsorszámok, az életkoruk, testi, szellemi vagy lelki állapotuk, társadalmi körül-
ményeik következtében súlyosan hátrányos helyzetben lévõ csoportok számára készített mûsorszámok).

12. A közérdekû közlemények közzététele
A közérdekû közlemény az állami vagy helyi, területi önkormányzati feladatot ellátó szervezet, illetve természetes sze-
mély kérésére az általa meghatározott tartalommal közzétett mûsorszám, amely a lakosság figyelmének felkeltését szol-
gálja, vagy nem politikai cél elõmozdítására tett olyam mûsorszám, amely közérdekû cél támogatására szólít fel, ilyen
eseményt vagy célt népszerûsít, továbbá az ilyen cél megvalósulását veszélyeztetõ körülményre hívja fel a figyelmet. A
rendõrségi, egészségügyi és egyéb hatósági közleményeket kizárólag az erre illetékes szervtõl, felelõs munkatársától
vagy hírügynökségtõl lehet elfogadni. A közlemények forrását mindig ellenõrizni kell. A közmûsor-szolgáltató a közér-
dekû közlemény, a jótékonysági felhívás és a politikai hirdetés tartalmáért felelõsséggel nem tartozik. Közérdekû közle-
mény közzétételéért a közmûsor-szolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet.

13. A közmûsor-szolgáltatónál alkalmazott mûsorkészítõk önállóságának és felelõsségének mértéke és biztosíté-
kai, a mûsorkészítés és a mûsorszerkesztés elveinek meghatározásában való részvételük biztosítékai, tiszteletben
tartva az állampolgárok tájékozódási szabadsághoz való jogának érvényesülését
A mûsorkészítõ munkáját a jogszabályoknak megfelelõen, lelkiismerete és tudása szerint, függetlenül végzi. A mûsorké-
szítõ a Szamos Nonprofit Kft., mint mûsorszolgáltató erre illetékes vezetõin kívül nem utasítható. Minden olyan eset-
ben, amikor kísérlet történik a mûsorkészítõi függetlenség megsértésére, a mûsorkészítõ köteles felettesét tájékoztatni.
Tájékoztatás elmulasztása miatt elõforduló hibákért ebben az esetben a mûsorkészítõ felel.
A mûsorkészítõnek lehetõvé kell tennie például, hogy minden szereplõ kifejthesse a véleményét. A vélemény kinyilvá-
nítása azonban nem lehet alkotmány- vagy törvénysértõ, nem sérthet személyiségi jogokat és nem lehet alkalmas a sze-
mélyek, nemek, népek, nemzetek, a nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, továbbá valamely egyház vagy vallási
csoport elleni gyûlölet keltésére. A mûsorkészítõ felelõssége, hogy az ilyen véleménynyilvánítást – indokolt esetben –
akár technikai eszközökkel is megakadályozza.
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14. A munkatársakra vonatkozó összeférhetetlenségi és magatartási szabályok, különös tekintettel a politikai és
hírmûsorokban foglalkoztatottakra
Ennek alapján a politikai és hírmûsorokban foglalkoztatottak pártban, illetõleg egyéb politikai mozgalomban tisztséget
nem viselhetnek, a mûsorkészítés során a munkatársak kötelesek megfelelni sokoldalú tájékoztatás követelményének,
így különösen a mûsorkészítés során nem propagálhatnak valamilyen politikai, illetõleg világnézetet.
A közmûsor-szolgáltatásban rendszeresen szereplõ belsõ és külsõ munkatársak – a munkavégzésükre irányuló jogviszo-
nyuktól függetlenül – sem képben, sem hangban nem jelenhetnek meg mûsorszolgáltatónál reklámban, illetve politikai
hirdetésben.
A hír- és politikai tájékoztató mûsorszámok mûsorvezetõjeként, hírolvasójaként, tudósítójaként rendszeresen közremû-
ködõ munkatársak – politikai hírhez – véleményt, értékelõ magyarázatot nem fûzhetnek, csak megfelelõ megkülönböz-
tetõ jelzés mellett.

15. A mûsorkészítési tevékenység szakmai szabályai
A Szamos Nonprofit Kft., figyelemmel van a törvény azon rendelkezésére, miszerint a közmûsor-szolgáltató köteles a
nemzet, a nemzeti, az etnikai, a nyelvi és más kisebbségek méltóságát és alapvetõ érdekeit tiszteletben tartani, nem sért-
heti más nemzetek méltóságát. Ezen követelmény betartását magára nézve kötelezõnek ismeri el.
A közmûsor-szolgáltató megrendelései, valamint a külsõ munkatársak megbízásai nem teremthetnek lehetõséget jogo-
sulatlan elõnyszerzésre a közmûsor-szolgáltató alkalmazottai számára.
A Szamos Informatikai Kft., elsõsorban az adáskörzetében (Gyõrtelek községben) élõk számára nyújt aktuális informá-
ciókat, erõsíti az összetartozás érzését, ápolja a helyi kulturális hagyományokat, bemutatja a problémákat és eredménye-
ket egyaránt.

Gyõrtelek, 2008. december 15.

Sas Ildikó s. k.,

II.

Az Országos Rádió és Televízió Testület a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 78. §-ának (1) bekez-
dése, illetve az Európai Bizottságnak az EK Szerzõdés 87. és 88. cikkének a csekély összegû (de minimis) támogatásokra
való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelete (2006. december 15.) 2. cikke alapján 2008. január 18-án pályázati
felhívást bocsátott ki nem nyereségérdekelt mûsorszolgáltatók és közmûsor-szolgáltatók támogatására.
Az Országos Rádió és Televízió Testület 2009. március 11-ei döntése értelemében a pályázati eljárást nem nyereségér-
dekelt mûsorszolgáltatók tekintetében lezárta (a 2008. június 4-ei döntés értelmében a pályázati eljárás közmûsor-szol-
gáltató mûsorszolgáltatók tekintetében már lezárásra került).
A kedvezményezetté nyilvánított pályázatokról részletes információ a Mûsorszolgáltatási Alap honlapján
(http://www.alap.ortt.hu) található.

Budapest, 2009. március 12.

Dr. Dömény Péter s. k.,
a Mûsorszolgáltatási Alap igazgatója
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Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, annak végrehajtásáról és a felsõoktatási intéz-
ményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.

A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
pályázatot hirdet
KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR
Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék
részmunkaidõben foglalkoztatott
egyetemi docensi munkakör betöltésére

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb oktatási feladatai:
– a tanszék által gondozott alap- és mesterszintû összehasonlító gazdaságtani és társterületi tárgyak elõadásainak és gya-
korlatainak megtartásában és vizsgáztatásában való részvétel,
– új mesterszintû tantárgyak kidolgozása elsõsorban a felsõoktatás mûködésének intézményi közgazdaságtani szemléle-
tû elemzése céljából, önállóan, illetve a tanszéki kollégákkal együttmûködésben,
– részvétel a tanszéken TDK-t, diplomamunkát író hallgatók témavezetésében,
– részvétel – a fentieken túl is – az alap- és mesterszintû képzéseknek a tanszékre háruló tantárgy- és tananyag-fejlesztési
tevékenységében.

A kinevezésre kerülõ egyetemi docens fõbb kutatási feladata:
– elvárás a tanszék fõ profiljának megfelelõ témakörökben végzendõ folyamatos tudományos alkotómunka, egyrészt az
oktatott tárgyak kutatási háttereként, másrészt a hazai és nemzetközi tudományos életbe való aktív bekapcsolódás része-
ként,
– részvétel hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, illetve publikálás referált szakmai folyóiratokban,
– a tanszéki kutatásokba bekapcsolt mester- és PhD-hallgatók segítése eredményeik közzétételében,
– aktív pályázati tevékenység hazai és nemzetközi kutatási projektben való részvétel és kutatási források megszerzése
céljából.

A pályázóval szemben támasztott követelmények:
– közgazdász vagy közgazdásztanár végzettség,
– három világnyelvbõl C típusú állami nyelvvizsga vagy ennek megfelelõ igazolt nyelvtudás,
– a tudományterületen szerzett PhD vagy azzal egyenértékû tudományos fokozat,
– legalább tizenöt éves felsõoktatási oktatási és kutatási gyakorlat,
– önállóan vagy társszerzõkkel együtt publikált tudományos cikkek, hazai vagy nemzetközi konferenciákon tartott elõ-
adások,
– a szakterületen meglévõ tudományos kapcsolatok, társasági tagságok,
– elõnyt jelent, ha a pályázó az összehasonlító gazdaságtani és az intézményi közgazdaságtani témák bármelyikében ku-
tatási és/vagy gyakorlati tapasztalattal rendelkezik.

A docensi kinevezési határozatlan idõre szól.

A pályázatra vonatkozó általános tudnivalók:
A pályázónak meg kell felelnie a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és a Budapest Corvinus Egyetem
„Foglalkoztatási Követelményrendszer” Foglalkoztatási Szabályzatában foglalt feltételeknek (Szervezeti és Mûködési
Szabályzat II/1.) és a kari szabályzatokban rögzített feltételeknek.

A docensi pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó részletes szakmai, tudományos tevékenységét tartalmazó életrajzát, amelyben eddig szakmai, oktatói és tu-
dományos munkájára, kutatási tevékenységére, elért eredményeire, szakmai szervezetekben végzett munkájának ismer-
tetésére, szakmai díjaira is ki kell érnie,
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– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– hazai és nemzetközi szervezetekben végzett tevékenységének leírását, a nemzetközi tudományos életben való részvé-
telét, valamint
– a tanszék által mûvelt tudományterület oktatásának fejlesztésére és kutatására vonatkozó elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okirat – hite-
lesített – másolatát,
– 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
– szakmai publikációs jegyzékét, tudományos konferenciákon tartott elõadásai jegyzékét, jelentõsebb külföldi tanul-
mányútjainak felsorolását,
– tudományos tevékenység nyilvántartásához szükséges adatlapot,
– személyi adatlapot (a pályázati anyagból elkülönítetten, 1 példányban),
– pályázati jelentkezési és adatlapot,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul pályázati anyagának megismeréséhez – a vonatkozó jogszabály és az
egyetemi szabályok szerint – az erre jogosult bizottságok és testületek részére,
– nyilatkozatot az egyetemen kívül fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselõi jogviszonyairól, mun-
kavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és idõbeli behatároltságáról,
– és minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok elbírálása a törvényi elõírás és a Budapesti Corvinus Egyetem szabályzatai szerint történik a pályázatok be-
adási határidejét követõ 90 napon belül.
A pályázatnak a megjelenéstõl számított 30 napon belül kell a Budapesti Corvinus Egyetem rektorának címezve (mun-
kaidõben az egyetem Humán Erõforrás iroda részére) beérkeznie – bekötött vagy befûzött formában, tartalomjegyzék
szerinti összeállításban – 1 eredeti és 3 másolati példányban (1093 Budapest, Közraktár u. 4–6., VI. emelet 639.).
A pályázat benyújtásával egyidejûleg a pályázati anyagot (maria.czinger@uni-corvinus.hu) elektronikus postai címre is
– a végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvismeretet, valamint egyéb szakmai képesítést igazoló dokumentumok, er-
kölcsi bizonyítvány (másolati) kivételével – meg kell küldeni.
A pályázattal kapcsolatban részletes szakmai felvilágosítást a Közgazdaságtudományi Kar Dékán Hivatala (telefon:
482-5274) ad, egyéb a pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatos információ, az elõírt mellékletek a fenti
e-mail címen, illetõleg a 482-7123 telefonszámon kérhetõk.

Dr. Mészáros Tamás s. k.,
rektor

Az EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
FILOZÓFIAI INTÉZET
pályázatot hirdet
egyetemi docensi állásra

Az egyetemi docens feladata: részvétel a Filozófia Intézet oktatási feladataiban, annak minden szintjén – beleértve a
nemfilozófia szakos hallgatók oktatását, a vallástudomány BA képzés, és a filozófia BA és MA képzés, valamint az osz-
tatlan filozófia szakos képzés keretében folyó oktatást, és a Filozófiatudományi Doktori Iskolát – ezen belül elsõsorban
klasszikus, hellenisztikus és késõ antik filozófia oktatása, ilyen tárgyú szakzáródolgozatok és disszertációk témavezeté-
se, és az oktatáshoz kapcsolódó tehetséggondozás.

Pályázati feltételek: szakirányú végzettség, tudományos fokozat (PhD vagy CSc) és habilitáció, legalább tízesztendõs
felsõoktatási gyakorlat, konferencia szintû angolnyelv-tudás, melynek birtokában képesnek kell lennie arra, hogy az in-
tézet keretében meginduló idegen nyelvû oktatásba bekapcsolódik.
A kinevezendõ egyetemi docensnek az antik filozófia tárgykörében Magyarországon meghatározó fontosságú publiká-
ciókban megtestesülõ széles körû kutatói tevékenységet kell kifejtenie.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az ELTE oktatói követelményrendsze-
rében foglalt feltételeknek.
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MÛVÉSZETELMÉLETI ÉS MÉDIAKUTATÁSI INTÉZET-be
egyetemi docensi állásra

Az egyetemi docens feladata: médiaelméleti elõadások, médiaelemzési és írásgyakorlatok tartása BA, MA és PhD-szin-
ten, részvétel a kurrikulum fejlesztésében és oktatás szervezésében.

Pályázati feltételek: a pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fo-
kozat, habilitáció, valamint szakirányú publikációk (médiaelméleten belül lehetõleg a szóbeliség és írásbeliség elmélete-
inek, a performativitás és a médiatechnológiák kultúrtörténete terén).
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az ELTE oktatói követelményrendsze-
rében foglalt feltételeknek.

TÖRTÉNETI INTÉZET-be
egyetemi docensi állásra

Az egyetemi docens feladata: 19–20. századi egyetemes történeti elõadások és szemináriumok tartása, különös tekintet-
tel Ibéria és Latin-Amerika története, ezen belül a portugál–brazil kapcsolatok területén. Ezen kívül részt kell vennie a
doktori képzésben, a PhD disszertációk, diplomamunkák irányításában és a tanszék kutatómunkájában.

Pályázati feltételek: a pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fo-
kozat, habilitáció, magyar és idegen nyelvû publikációk.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az ELTE oktatói követelményrendsze-
rében foglalt feltételeknek.

TÖRTÉNETI INTÉZET-be
egyetemi docensi állásra

Az egyetemi docens feladata: a történelem szakos alap- és mesterképzésben Magyarország 19. századi történetérõl elõ-
adás (féléves kollégiumok) tartása, szemináriumok, gyakorlatok vezetése, a tanszék oktatásszervezési munkáinak segí-
tése, szakdolgozatok vezetése és bírálata. Feladatai közé tartozik az alap- és mesterképzés tanszéki programja összeállí-
tásának koordinálása, valamit beillesztése a Történeti Intézet képzési struktúrájába. Részt vesz a doktori képzésben 19.
századi magyar történeti tárgyú doktori foglalkozások tartásával, témavezetéssel, továbbá a doktori eljárásokban bíráló-
ként és bizottsági tagként.
A docens tudományos munkájának illeszkednie kell a tanszék oktatási feladataihoz és az ott folyó tudományos munka
egészéhez. Kutatásokat végez Magyarország újkori történetébõl, ezek eredményeit publikálja, részt vesz a hazai és nem-
zetközi szakmai konferenciákon, bekapcsolódik a konferenciák szervezésébe, a kiadványok szerkesztésébe és elkészíté-
sébe.

Pályázati feltételek: a pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fo-
kozat, habilitáció, magyar és idegen nyelvû publikációk.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az ELTE oktatói követelményrendsze-
rében foglalt feltételeknek.

TÖRTÉNETI INTÉZETBE
egyetemi docensi állásra

Az egyetemi docens feladata: a történelem szakos képzés mindhárom szintén (BA, MA, Phd) a historiográfia, a társada-
lomtörténet (különös tekintettel a rendiség történetére), mikrotörténet és történeti antropológia tantárgyak oktatása, elõ-
adás és gyakorlat formájában. A felsorolt témakörökbõl szakdolgozatok és doktori disszertációk vezetése, bekapcsoló-
dás a tehetséggondozásba, tutori feladatok ellátása. A tanszék kutatásszervezési és kutatásvezetési feladatainak ellátása.
A Gazdaság és Társadalomtudományi Doktori Programban doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító jellegû rész-
vétel a doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljárásokban, részt vesz a hazai és nemzetközi szakmai konfe-
renciákon, bekapcsolódás a konferenciák szervezésébe, a kiadványok szerkesztésébe és elõkészítésébe.
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Pályázati feltételek: a pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fo-
kozat, habilitáció, magyar és idegennyelvû publikációk.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben, és az ELTE oktatói követelményrend-
szerében foglalt feltételeknek.

TÖRTÉNETI INTÉZET-be
egyetemi docensi állásra

Az egyetemi docens feladata a koraújkori magyar és egyetemes mûvelõdéstörténet oktatása a történelem szakos képzés
minden (BA, MA, Phd) minden területén. Be kell kapcsolódnia az új típusú történelemtanári képzés forrásfeldolgozó
tanegységeinek oktatásába. A kinevezendõ docens feladata az oktatott témakörökbõl szakdolgozatok vezetése, PhD
disszertációk témavezetése, bekapcsolódás a tehetséggondozásba, tutori feladatok ellátása. A tanszéki kutatási progra-
mokban való részvétel, a tanszék kutatási profiljába illõ kutatási témák, programok kidolgozása, a tanszék kutatásszer-
vezési feladatainak ellátása. A Mûvelõdéstörténeti Doktori Programban doktorjelöltek munkájának irányítása, irányító
jellegû részvétel doktori képzésben, részvétel doktori és habilitációs eljá rásokban.

Pályázati feltételek: a pályázat beadásának elõfeltétele legalább 8 éves felsõoktatási gyakorlat, tudományos (doktori) fo-
kozat, habilitáció, magyar és idegennyelvû publikációk.
A pályázó feleljen meg a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben és az ELTE oktatói követelményrendsze-
rében foglalt feltételeknek.

A pályázatokhoz mellékletként csatolni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– tudományos munkák jegyzékét,
– tudományos fokozat, habilitációs oklevél, valamint a nyelvvizsga-bizonyítvány másolata,
– érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázat anyagába az Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzata szerint a kinevezéssel
kapcsolatban véleményezési joggal rendelkezõ bizottságok és testületek betekinthetnek.

A pályázatok elbírálásának határideje: a pályázati határidõ leteltétõl számított 30. nap.

A pályázatok benyújtása: a pályázatot mellékleteivel együtt a közzétételtõl számított 30 napon belül három példányban
(egy eredeti és két másolat) kell a Bölcsészettudományi Kar Dékáni Titkárságára (1088 Bp., Múzeum krt. 4/A, I/142) le-
adni.

Dr. Hudecz Ferenc s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM
MEZÕGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR
dékánja pályázatot hirdet az alábbi intézetekbe, valamint az alábbi intézetek tanszékeire
egyetem docensi állás betöltésére

Állattudományi Alapok Intézet Állattani és Ökológiai Tanszék
Környezettudományi Intézet, Kémia és Biokémia Tanszék
Növénytani és Ökofiziológiai Intézet
Növénytermesztési Intézet

további jogviszonyos egyetemi docensi állás betöltésére a
Vadvilág Megõrzési Intézetbe

Általános követelmények: a pályázóknak meg kell felelni a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény elõírásai-
nak, illetve a Szent István Egyetem Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 4. sz. mellékletét képzõ, az egyetem Foglal-
koztatási Követelményrendszerében foglalt feltételeknek.
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Állattudományi Alapok Intézet Állattani és Ökológiai Tanszék

Az egyetemi docens feladata: az Állattani és Állatökológiai Tanszék által gondozott BSc és MSc képzések állattannal,
ökológiával, biogeográfiával és nematológiával kapcsolatos tantárgyai elõadásainak és gyakorlatainak tartása. Az adott
tárgyak tananyagainak folyamatos fejlesztése, oktatási segédletek, jegyzetek, internetes anyagok készítése, fenti tárgyak
elõadásainak megtartása magyar és/vagy angol nyelven. Az oktatási feladatok szervezése, irányítása. TDK és diploma-
munkák irányítása, aktív közremûködés a PhD-képzésben. Hazai és nemzetközi kutatási kísérletekbe való bekapcsoló-
dás, önálló kutatási terület irányítása az ökológia és nematológia területén. Hazai és nemzetközi pályázatok kezdemé-
nyezése, benyújtása, szervezése, vezetése.

A docensi megbízás elnyerésére pályázhatnak: szakirányú egyetemi diplomával, tudományos fokozattal (PhD) és leg-
alább tízéves szakirányú egyetemi oktatói gyakorlattal, alapvetõ számítógépes ismerettel (World, Excel programok
használata, elektronikus levelezés) rendelkezõk.
A pályázónak rendelkeznie kell „C” típusú középfokú állami nyelvvizsgával legalább egy világnyelvbõl (lehetõleg an-
gol), továbbá magyar és idegen nyelvû publikációkkal is bizonyított kutatási tevékenységgel az ökológiai és a nematoló-
gia területén.

Környezettudományi Intézet
Kémia és Biokémia Tanszék

Az egyetemi docens feladata: a mezõgazdasági mérnök, kertészmérnök, állattenyésztõ-mérnök, környezet- és tájgazdál-
kodási agrármérnök, szakoktató BSC-szakok, nappali és levelezõ tagozatokon a Mezõgazdasági kémia „A” tantárgy
tárgyfelelõse és elõadója, valamint a tárgy laboratóriumi gyakorlatainak irányítása, szervezése és tartása. A gépészmér-
nöki kar levelezõ tagozatán, Mûszaki kémia „A” tantárgy elõadója és tantárgyfelelõse, és számolási gyakorlatot tart. A
Minõségügyi Szakirányú Továbbképzési Szak, Agrártermelés és termékminõsítés „A” tantárgy elõadója és tantárgyfele-
lõse. A Környezetmérnök szak Háztartás-vegyipari és kozmetikai áruismeret „C” tantárgy tantárgyfelelõse és elõadója.
A környezetmérnök BSC szakon Kémiai analízis laboratóriumi gyakorlatokat, valamint Vízanalitika laboratóriumi gya-
korlatokat, a környezetmérnök MSC szakon Mûszeres analitika laboratóriumi gyakorlatokat tart.

A docensi megbízásra pályázhatnak: okleveles kémia szakos középiskolai tanári diplomával, PhD-fokozattal, legalább 10
éves egyetemi oktatói gyakorlattal, elõadóképes angolnyelv-ismerettel, a kémia tudományban publikációkkal igazolt tudo-
mányos munkássággal rendelkezõk. Elõnyt jelent áruanyagismeret- és termékminõsítéssel kapcsolatos képzettség és szak-
mai gyakorlat, továbbá a talaj/növény/légkör nitrogén ciklusainak kutatásában szerzett legalább tízéves gyakorlat.

Növénytani és Ökofiziológiai Intézet

Az egyetemi docens feladata: a növénytani BSc és MSc nappali A és B tárgyak elõadásainak és gyakorlatainak tartása, tan-
tárgyfelelõsi feladatok ellátása. Részvétel a növénytani levelezõ képzésben. A korábban készített elméleti jegyzetek kiegé-
szítése gyakorlati jegyzetekkel, tankönyvek és egyéb tananyagok írása, az oktatott tananyagok és tantárgyak fejlesztése, il-
letve újabbak kialakítása. A tanszéki növénytani levelezõ oktatásban, valamint a PhD, valamint az idegen nyelvû képzés-
ben való részvétel. Önálló kutatási projekt vezetése, bekapcsolódás a tanszéken folyó növénytani kutatási projektekbe.
Részvétel a tanszék mindennapi feladatainak ellátásában, két jelentõs gyûjteményének, nevezetesen a botanikuskert és a
tanszéki herbárium állományának fejlesztésében, a botanikuskerti rekonstrukciós pályázat lebonyolításában.

A docensi megbízásra pályázhatnak: tudományegyetemi végzettséggel, legalább 10 év növénytani egyetemi oktatási és
kutatási gyakorlattal, tudományos fokozattal (PhD vagy kandidátusi), egy világnyelvbõl (német, angol) elõadó-, tár-
gyaló- és fordítóképességgel rendelkezõk. Elõnyt jelent nemzetközi cönológiai, florisztikai folyóiratok közleményeiben
való részvétel, továbbá nemzetközi tudományos rendezvényeken tartott elõadások. Korszerû, az új felsõoktatási rend-
szerhez alkalmazható (BSc, MSc), az oktatott növénytani tárgyakhoz kapcsolódó egyetemi jegyzetek és tankönyvek
írásában és új tantárgy kialakításában való közremûködés.

Növénytermesztési Intézet

Az egyetemi docens feladata: a Növénytermesztéstan tudományág körébe tartozó ismeretek (szántóföldi növények te-
mesztéstechnológiája, minõségbiztosítás a növénytermesztésben, gyógynövények termesztése, gyûjtése és felhasználá-
sa, vetõmag-gazdálkodás) fejlesztése, elméleti és gyakorlati anyagának korszerûsítése a hazai és nemzetközi elvárások
szerint. A SZIE karain a graduális, a posztgraduális, a PhD-képzésben A és B tantárgyak oktatása, a tantárgyak és oktatá-
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si programok feltételeinek biztosítása a Növénytermesztési Intézet törekvéseivel összhangban. Korszerû oktatási anya-
gok (tankönyv, jegyzetek, fejezetek, óratervek) összeállítása és megírása (idegen nyelven is). Hazai és nemzetközi okta-
tási és kutatási, tudományos kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, aktív közremûködés hazai és nemzetközi kutatási pá-
lyázatokban. Elõadások és gyakorlatok tartása elõírt témakörökben a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar kü-
lönbözõ szintû képzéseiben és szakjain. A növénytermesztési technológiák fejlesztése témakörben kutatási feladatok
vállalása, az eredmények hazai és nemzetközi szinten publikálása.

A docensi megbízásra pályázhatnak: növénytermesztési szakirányú agrármérnöki diplomával, pedagógiai végzettség-
gel, tudományos fokozattal, többéves elõadói és tantárgyfelelõsi gyakorlattal, legalább három nyelvbõl (az egyik angol)
„C” típusú középfokú állami nyelvvizsgával rendelkezõk.
Elõnyt jelent egyetemi szinten történõ elõadóképesség, vetõmag-gazdálkodási szakmérnöki diploma, Európai Unió regi-
onális és agrárpolitikai szakértõ diploma, oktatásszervezési tevékenység.

Vadvilág Megõrzési Intézet
további jogviszonyos egyetemi docensi állás betöltésére

Az egyetemi docens feladata: az erdõgazdálkodás, erdõvédelem témaköreiben az alapképzési szakokon oktatott tantár-
gyak tematikájának fejlesztése és jegyzeteinek megírása. A kijelölt témakörhöz kapcsolódó tárgyak oktatása a vadgazda
mérnök alapszakon és mesterszakon, illetve a Mezõgazdasági- és Környezettudományi Kar más alap és mesterszakjain
magyar és angol nyelven egyaránt. Tudományos diákkörös és diplomaterves hallgatók kutatásokba való bevonása, dip-
lomakészítésre és -védésre történõ felkészítése. Kutatási eredményeinek hazai és nemzetközi konferenciákon való be-
mutatása, eredményeinek rendszeres publikálása.

A docensi megbízásra pályázhatnak: szakirányú egyetemi diplomával, PhD-fokozattal, angol nyelvbõl „C” típusú kö-
zépfokú, államilag elismert nyelvvizsgával, legalább ötéves szakmai – felsõoktatás területén végzett oktatói/kutatói –
gyakorlattal rendelkezõk.
A munkakör önálló munkavégzést, magyar és angol nyelvû folyamatos kommunikációt igényel. A pályázat elbírálásánál
elõnyt jelent a nemzetközi tudományos szervezetekben, nemzetközi konzorciális pályázatokban való tapasztalat. A fog-
lalkoztatás jellege: további jogviszony.

A pályázatoknak tartalmazniuk kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét és beosztását,
– a pályázó önéletrajzát, amely tartalmazza a szakmai-tudományos tevékenységét, oktató és tudományos kutatói munká-
jának részletes leírását,
– jelentõsebb külföldi tanulmányútjait, hazai és nemzetközi szervezetekben végzett munkáját,
– amennyiben lehetõség van rá, hazai és külföldi referenciák másolatait,
– vezetõ oktatói, valamint tudományos munkájára vonatkozó jövõbeni terveit, részletes elképzeléseit.

A pályázatokhoz mellékelni kell:
– magyar és idegen nyelvû nyilvános bemutatkozó elõadás összefoglalóját,
– az elmúlt öt év 10 legfontosabb publikációjának (impaktfaktoros cikk esetén az impaktfaktor megjelölésével) és
10 legfontosabb citációjának jegyzékét,
– az iskolai végzettséget, tudományos fokozatot, nyelvvizsgákat igazoló oklevelek és bizonyítványok másolatait,
– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az egyetem közalkalmazottjának pályázata esetén a személyzeti
nyilvántartásban meglévõ okmányra elegendõ hivatkozni,
– a kar dékáni hivatalában beszerezhetõ személyi adatlapot és az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatot a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.

Az egyetemi docensi kinevezés teljes munkaidõben történõ foglalkoztatást jelent és határozatlan idõre szól, kivétel a
Vadvilág Megõrzési Intézet esetében.
A pályázat beadási határideje az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30. nap. A pályázatot a kar
dékánjának kell benyújtani 5 példányban. A pályázat elbírálása a beadási határidõ lejártát követõ 30 napon belül történik.
A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Dékáni Hivatala ad. Szent
István Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar – 2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1. Telefon: (28) 410-007.

Dr. Csányi Sándor s. k.,
egyetemi tanár, dékán
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A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR – Sopron –
SZOCIÁLIS ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshely betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– A játék pedagógiai feltételei I–II., Felnõttnevelés, Játékpedagógia, Játszóházi foglalkozások I–II., Neveléstörténet
I–II., Gyakorlati képzés az óvodában, Csoportos gyakorlat tárgyak oktatása,
– a hallgatók szakdolgozati és tudományos diákköri témáinak kiírása és konzultálása,
– módszertani segédanyagok összeállítása,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– a tanszéken oktató kollégák tudományos munkájának segítése,
– tudományos, közéleti tevékenység vállalása.

Pályázati feltételek:
– pedagógia szakos tanár és iskolateremtõ, fejlesztõ szakpedagógus szakos egyetemi végzettség,
– óvodapedagógus végzettség,
– legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– középfokú C típusú nyelvvizsga,
– kiemelkedõ szakmai és közéleti tevékenység,
– aktív részvétel a tudományos közéletben,
– a NYME Benedek Elek Pedagógiai Karon fennálló közalkalmazotti jogviszony.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktató-, nevelõ-, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– egyéb tudomány-népszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, elõadások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezés 2009. szeptember 1. napjától, határozatlan idõre szól.

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS PSZICHOLÓGIA INTÉZETÉBE
egyetemi docensi álláshelyének betöltésére

A kinevezendõ egyetemi docens feladata:
– elõadások és szemináriumok tartása Személyiség- és kommunikációfejlesztés, Általános pszichológia, Játékpszicho-
lógia, Személyiségpszichológia, Probléma- és konfliktuskezelés, Családpszichológia, Fejlõdéslélektan, Pszichopatoló-
gia, Mentálhigiéné, Szupervízió címû stb. tantárgyakból,
– a hallgatók szakdolgozati és tudományos diákköri témáinak kiírása és konzultálása,
– módszertani segédanyagok összeállítása,
– részvétel az intézet tudományos kutatómunkájában,
– a tanszéken oktató kollégák tudományos munkájának segítése,
– tudományos, közéleti tevékenység vállalása.
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Pályázati feltétel:
– általános pszichológusi oklevél,
– gyermekklinikai szakpszichológus és mentálhigiénikus, valamint pszichoterápia szakvizsga,
– legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– tudományos fokozat,
– középfokú C típusú nyelvvizsga,
– kiemelkedõ szakmai és közéleti tevékenység,
– aktív részvétel a tudományos közéletben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, annak eredményeit,
– oktató-, nevelõ-, tudományos munkásságára vonatkozó jövõbeni terveit, célkitûzéseit.

A pályázathoz mellékelni kell:
– részletes szakmai önéletrajzot,
– szakképzettséget, szakvizsgát, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– tudományos munkák publikációs jegyzékét,
– egyéb tudomány-népszerûsítõ tevékenységének jegyzékét (egyéb cikkek, elõadások stb.),
– az intézménytõl beszerzett és kitöltött személyi adatlapot,
– három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A kinevezés 2009. szeptember 1. napjától, határozatlan idõre szól.
Az egyetemi docensi pályázatokat az Oktatási és Kulturális Közlönyben történõ közzétételtõl számított 30 napon belül a
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar dékánjához (9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.) két lefûzött
példányban kell benyújtani.
A pályázatokkal kapcsolatban bõvebb felvilágosítást a Benedek Elek Pedagógiai Kar dékáni hivatal vezetõje ad, telefon:
(99) 518-940.

Prof. Dr. Faragó Sándor s. k.,
rektor

Pályázati felhívás
nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
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vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Központi – Alsóvárosi
Általános Mûvelõdési
Központ
6500 Baja,
Szent Antal u. 60.

Központi – Alsóvárosi
Mûvelõdési Központ
Óvodái
6500 Baja,
Damjanich u. 40.
óvodavezetõ
Határozatlan idejû jog-
viszony,
Lf: az intézmény óvo-
dáinak irányítása

Felsõfokú iskolai v.
(óvodapedagógusi és
közoktatási vezetõi)

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: a közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. jún. 30.
Teljes munkaidõ.
Ill.: a Kjt. alapján.
Csatolandó: óvodák vezetésére
vonatkozó szakmai program,
fényképes, részletes szakmai
ön., om., b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázat elbírálásában
részt vevõk a mellékelt igazolá-
sokba betekinthetnek.
A pályázatot személyesen vagy
levélben kell benyújtani.
Pc: Központi – Alsóvárosi Álta-
lános Mûvelõdési Központ.

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatósága
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.

Cifra Palota Mûvészeti
Tagóvoda
9876 Hosszúpereszteg,
Árpád u. 81.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. jún. 15.
Csatolandó: ön., vpr., om., b.
Pc: Pásti József ÁMK igazgató
(zárt borítékban, „Pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani).
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1. 2. 3. 4.

Óvoda Magyarszék
óvodavezetõ
7396 Magyarszék,
Hársfa u. 3.

Óvoda Magyarszék
Magyarhertelend
Tagóvoda
tagóvoda-vezetõ
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogviszony

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év óvoda-
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.
Elõny: vgy., szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2009. máj. 15.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
Pc: óvodavezetõ.

Orfû Község
Önkormányzata
7677 Orfû,
Széchenyi tér 1.
Tel.: (72) 598-110
Abaliget Község
Önkormányzata
7678 Abaliget,
Kossuth L. u. 87.
Tel.: (72) 598-001

Fekete István Óvoda
Abaligeti Mosolyovi
Óvoda
7678 Abaliget,
Kossuth L. u. 66.
tagóvoda-vezetõ

Felsõfokú képesítés,
óvodapedagógus, leg-
alább 5 év óvodapeda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., magyar
állampolgárság, va-
gyonnyilatkozat-tétel.
Elõny: vgy., pedagó-
gus-szakvizsga

ÁEI: az elbírálást követõ hónap
1. napjától.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ elsõ képvi-
selõ-testületi ülés.
Csatolandó: om., szgy. igazolás,
ön., vpr., b.
Pc: önkormányzat, írásban 2 pél-
dányban, a borítékon fel kell
tüntetni a munkakör megnevezé-
sét: „Tagóvoda-vezetõ”.

Katica Óvoda
Intézményfenntartó
Társulási Tanács

Katica Óvoda
Õriszentpéter
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. aug.
31-ig tart.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
közzétételtõl számított 30 napon
belül.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
Ill.: a Kjt. szerint, a kollektív
szerzõdés figyelembevételével.
Csatolandó: szakmai ön., az in-
tézmény vezetésére vonatkozó
program, a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképzelé-
sek, vpr., hitelesített om., b.,
nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul.
Pc/f: Társulási Tanács elnöke.

Szendehely Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2640 Szendehely,
Petõfi u. 2.
Tel.: (35) 376-003.
Fax: (35) 576-004

Napközi Otthonos
Óvoda
2640 Szendehely,
Petõfi u. 4.
óvodavezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., a közoktatási tör-
vény szerinti iskolai v.,
legalább 5 év óvodape-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.
Német nemzetiség irán-
ti elkötelezettség

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: a KSZK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázat véleményezését
követõ elsõ képviselõ-testületi
ülés.
Ill.: a Kjt. szerint.
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Csatolandó: szakmai ön., részle-
tes vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel, om., b., adatvé-
delmi nyilatkozat.
A pályázatot 3 példányban sze-
mélyesen vagy postai úton lehet
benyújtani.
Pc: Szendehely Község
Képviselõ-testülete.
f: Klein Katalin jegyzõ.
Tel.: (35) 376-003.

Iskolaigazgató

Alsóörs Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8226 Alsóörs,
Ady E. u. 7.
Tel.: (87) 447-192

Általános Mûvelõdési
Központ
igazgató
(Endrõdi Sándor Általá-
nos Iskola, Napközi Ott-
honos Óvoda, Eötvös
Károly Mûvelõdési Ház)

Felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., pedagó-
gus-szakvizsga
Elõny: sportvezetõi
gyakorlat

A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2009. máj. 20.
Pehi: 2009. júl. 20.
Pc/f: Hebling Zsolt
polgármester.

Központi – Alsóvárosi
Általános Mûvelõdési
Központ
6500 Baja,
Szent Antal u. 60.

Kiscsávolyi Tagiskola
6500 Baja,
Malom u. 15.
vezetõ
Határozatlan idejû jog-
viszony.
Lf: Az intézmény Kis-
csávolyi Tagiskolájá-
nak irányítása.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig
szól.
Pbhi: a közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. június 30.
Teljes munkaidõ.
Ill: a Kjt. alapján.
Csatolandó: a Kiscsávolyi Tagis-
kola vezetésére vonatkozó szak-
mai program, fényképes,
részletes szakmai ön., om., b.,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zat elbírálásában részt vevõk a
mellékelt igazolásokba betekint-
hetnek.
A pályázatot személyesen vagy
levélben kell benyújtani.
Pc: Központi – Alsóvárosi Álta-
lános Mûvelõdési Központ.

Balatonalmádi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8220 Balatonalmádi,
Széchenyi sétány 1.

Györgyi Dénes Általá-
nos Iskola
8220 Balatonalmádi,
Bajcsy-Zsilinszky u.
30.
igazgató

A pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai szak-
képesítés, az intézmény
tevékenységének meg-
felelõ, legalább 5 év pe-
dagógus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig tart.
Pbhi: a közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 60 napon belül.
Az érintetteket a pályázatok el-
bírálásának eredményérõl
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– a képviselõ-testület döntésétõl
számított 5 napon belül – tájé-
koztatjuk.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., az in-
tézmény vezetésére vonatkozó
szakmai és vpr., illetve szakmai
helyzetelemzésen alapuló fej-
lesztési elképzelések, om., b.
Pc: Balatonalmádi város
polgármestere.

Berettyóújfalu Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4100 Berettyóújfalu,
Dózsa Gy. u. 17–19.

József Attila Általános
Iskola, Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat
Berettyóújfalu,
József Attila u. 11.
intézményvezetõ

Bessenyei György
Szakközépiskola és
Arany János Kollégium
Berettyóújfalu,
Honvéd u. 9–11.
intézményvezetõ

Büntetlen elõélet, ma-
gyar állampolgárság,
fõiskolai szintû tanári v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: 2009. ápr. 30.
Pehi: 2009. jún. 30.
Ill: jogszabály szerint.
Csatolandó: om., szakmai ön.,
vpr., szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelések,
b., nyilatkozat, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul.
Pc: Berettyóújfalu város
polgármestere.

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Igazgatósága
9756 Ikervár,
Kossuth u. 2–4.

Ikervári Általános
Mûvelõdési Központ
Hosszúperesztegi
Tagiskola
9676 Hosszúpereszteg,
Széchenyi u. 18.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
v., 5 év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. jún. 15.
Csatolandó: ön., vpr., om., b.
Pc: Pásti József ÁMK igazgató
(Zárt borítékban, „Pályázat”
megjelöléssel kell benyújtani.)

Kék Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4515 Kék,
Kölcsey u. 9.

Petõfi Sándor Általá-
nos, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Iskola és
Óvoda
intézményvezetõ

Büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség, magyar
állampolgárság, szak-
irányú felsõfokú peda-
gógus v. és legalább
5 év szgy.,
közoktatás-vezetõi
szakvizsga.
Elõny: közoktatási pá-
lyázatok elõkészítésé-
ben és végrehajtásában
való jártasság

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2009. ápr. 30.
Pehi: 2009. jún. 30.
Ill: a Kjt. és a Korm. rendelet
alapján.
Étkh.
Szl. nincs.
A pályázatot egy eredeti és két
másolati példányban kell be-
nyújtani.
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Csatolandó: a pályázati feltétel-
ként meghatározottak igazolása,
részletes szakmai ön., részletes
helyzetelemzésre épülõ konkrét
fejlesztési és vpr., b., nyilatko-
zat, hogy a pályázati anyagban
foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggõ ke-
zeléséhez hozzájárul.
Pc: Poór Sándor, Kék község
polgármestere
4515 Kék,
Kölcsey u. 9.

Kunszállás Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Kunszállási Közös
Igazgatású Közoktatási
Intézmény
igazgató
Az intézmény feladatai:
általános iskolai és óvo-
dai nevelés-oktatás,
bölcsõdei ellátás, köz-
mûvelõdési és könyvtá-
ri feladatok, házi
segítségnyújtás

Büntetlen elõélet, a
közoktatásról szóló
1993. évi LXXIX. tör-
vény 17. § (1)–(2) be-
kezdéseiben
meghatározott pedagó-
gus-munkakör betölté-
séhez szükséges
felsõfokú iskolai v.,
szakképzettség vagy a
15/1998. (IV. 30.) NM
rendelet 2. számú mel-
léklet I. rész I/2. b)
pontja szerinti v. vagy a
150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet 6. §
(7) bekezdése szerinti
v., továbbá pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., a ne-
velési-oktatási
intézményben, pedagó-
gus-munkakörben fenn-
álló határozatlan idõre
szóló alkalmazás, illet-
ve a megbízással egy-
idejûleg
pedagógus-munkakör-
ben történõ, határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga, vgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 60 napon
belül.
Ill: Kjt. szerint, alap + 230% vp.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Csatolandó: b., hitelesített om.,
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel, korábbi munka-
viszonyokra vonatkozó igazolás.
Pc: Kunszállás község polgár-
mestere
6115 Kunszállás,
Dózsa Gy. u. 24. vagy
info@kunszallas.hu címre.
f: Kovács Imre polgármester
Tel.: (70) 380-2265.
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Létavértes Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Arany János Általános
Iskola
(4281 Létavértes, Ár-
pád tér 10.)
igazgató

Büntetlen elõélet, felsõ-
fokú szakirányú v. és
szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy.
Elõny: vgy., közokta-
tás-vezetõi szakvizsga

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl (2009. május 22.)
számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ soros képvise-
lõ-testületi ülésen kerül elbírá-
lásra.
Ill: a Kjt. és korm. rendelet sze-
rint.
Csatolandó: szakmai ön., b.,
adatvédelmi nyilatkozat, hiteles
om., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel.
A pályázatot postai úton, zárt
borítékban az „Arany János Ál-
talános Iskola igazgatói pályá-
zat” megjelöléssel, írásban,
1 példányban kell benyújtani.
Pc: Menyhárt Károly
polgármester
4281 Létavértes,
Kossuth u. 4.
f: Czifráné Dezsõ Angéla.
Tel.: (52) 585-308.

Körzeti Általános Isko-
la Õriszentpéter
és Bajánsenyei
Tagintézménye
Intézményfenntartó
Társulási Tanács
Õriszentpéter,
Városszer 106.
Tel.: (94) 548-050

Körzeti Általános
Iskola
Õriszentpéter
igazgató

Szakirányú felsõfokú
tanári v., 5 év szgy.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. aug.
31-ig tart.
Pbhi: a KSZK honlapján való
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 60 napon
belül.
Ill: a Kjt. és kollektív szerzõdés
szerint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések, hitelesí-
tett om., b., nyilatkozat, hogy a
pályázati anyagban foglalt sze-
mélyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez
hozzájárul.
Pc/f: Társulási Tanács elnöke.
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Pesterzsébet
Önkormányzat
Vörösmarty Mihály
Általános Iskola
és Logopédiai Intézet
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 128.
Tel./fax: (1) 284-4323

Logopédus
intézményegység-
vezetõ

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. ápr. 30.
Pehi: 2009. máj. 29.
Csatolandó: ön., om.
Pc: intézményvezetõ, postai úton
vagy elektronikusan: voros-
marty128@gmail.com.

József Attila Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium Igazgató-
tanácsa
3200 Gyöngyös,
Kócsag u. 36–38.

Kollégiumvezetõ
(megbízott)

Egyetemi v., középisko-
lai tanári képesítés és
legalább 5 év pedagó-
giai intézményben szer-
zett szgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a közlönyben történõ meg-
jelenést követõ 30. nap.
Pehi: 2009. júl. 31.
Ill. és p. Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., és a
kollégium vezetésére vonatkozó
program a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel, közjegyzõvel hitelesített
om., b.
Pc: József Attila Szakközépisko-
la, Szakiskola és Kollégium
f: (37) 311-573.

Pest Megye
Önkormányzata

Pest Megyei Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat
és Intézményei
1148 Budapest,
Fogarasi u. 22.
igazgató
Lf: a Pest megyei gyer-
mekvédelmi szakellá-
tást (nevelõszülõi
hálózat, gyermekottho-
ni hálózat, Területi
Gyermekvédelmi Szak-
szolgálat) mûködtetõ
intézmény zavartalan
mûködésének, színvo-
nalas szakmai munkájá-
nak, gazdálkodásának
szervezése, irányítása,
ellenõrzése.

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. sz. mel-
léklet 1. részében elõírt
felsõfokú szakképzett-
ség, a 257/2000.
(XII. 26.) Korm. rende-
let 3. § (3) bekezdésében
foglaltak alapján: leg-
alább 5 év felsõfokú v.
vagy felsõfokú szakmai
képesítést igénylõ, a
gyermekvédelem, a szo-
ciális ellátás, az egész-
ségügyi ellátás, illetve a
közoktatás területén
végzett munkakörben
szerzett szgy.
Az intézményben fenn-
álló határozatlan idõre
szóló kinevezés, illetõ-
leg a vezetõi megbízás-
sal egyidejûleg
felsõfokú végzettségû
vagy felsõfokú szakmai

ÁEI: a Pehi közgyûlési döntését
követõ elsõ munkanap vagy a
vonatkozó közgyûlési határozat-
ban meghatározott nap.
Pbhi: a KSZK honlapján való
megjelenéstõl (2009. március
23.) számított 45. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 60 napon
belül.
Ill. és p: a Kjt. alapján, valamint
a Kjt.-nek a szociális, valamint a
gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi ágazatban történõ végrehajtá-
sáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet szerint. További
juttatások Pest Megye Közgyû-
lésének 12/2002. (V. 17.) PM.
sz. rendeletében foglaltak alap-
ján.
Csatolandó: b., om., elõírt szak-
mai és vgy. meglétét igazoló
szakmai ön., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel, nyilatkozat,
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képesítést igénylõ mun-
kakörben történõ hatá-
rozatlan idõre szóló
kinevezés, vgy., büntet-
len elõélet, vagyonnyi-
latkozat-tétel.
Elõny: gyermekvédelmi
intézményben szerzett
vgy., szociális szak-
vizsga.

hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, nyilat-
kozat arról, hogy gyermekek vé-
delmérõl és gyámügyi
igazgatásáról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 15. §-ának
(8) bekezdésében meghatározott
kizáró ok vele szemben nem áll
fenn.
A pályázatot 1 példányban, írás-
ban kell benyújtani.
Pc: Pest Megye Önkormányzatá-
nak Hivatala Szociális és Egész-
ségügyi Irodájára
1052 Budapest,
Városház u. 7. I/167.
f: Pest Megye Önkormányzatá-
nak Hivatala Szociális és Egész-
ségügyi Iroda Gyermekvédelmi
Csoportjánál
1052 Budapest,
Városház u. 7. I/167.
Tel.: 485-6865.

Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megye
Közgyûlése

Gyermekvédelmi
Központ Mátészalka
(A munkavégzés helye:
4700 Mátészalka,
Képes Géza u. 2.)
intézményvezetõ
A vezetõi megbízással
járó lényeges feladatok:
az intézmény közalkal-
mazottaival kapcsolatos
munkáltatói jogkör
gyakorlása, kötelezett-
ségvállalási jogkör gya-
korlása, az intézmény
közép- és hosszú távú
fejlesztési céljainak,
stratégiájának kidolgo-
zása, az intézmény tar-
talmi, szakmai
munkájának koordiná-
lása, a felelõsségi rend-
szer mûködtetése,
képzés, továbbképzés
feltételeinek megterem-
tése, szervezése

A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 2. számú
melléklete I. részének
II.2. pontja szerinti ké-
pesítés: felsõfokú szoci-
ális alapvégzettség,
pedagógus, pszicholó-
gus vagy mentálhigié-
nés szakember,
gyermek- és ifjúságvé-
delmi tanácsadó, jogi
szakokleveles családvé-
delmi tanácsadó, szociá-
lis igazgatásszervezõ
oklevéllel rendelkezõ:
jogász, igazgatásszerve-
zõ, szociológus, köz-
gazdász szociálpolitikai
szakon, népmûvelõ,
mûvelõdésszervezõ, vé-
dõnõ, teológus, hittanár,
hittantanár vagy szociá-
lis menedzser oklevéllel
rendelkezõ: védõnõ,
teológus, hittanár, hit-
tantanár.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A közalkalmazotti jogviszony
idõtartama: határozatlan idõtar-
tamú, magasabb vezetõi munka-
körre szóló kinevezés, újonnan
létesített jogviszony esetén – a
közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(Kjt.) 21/A. § (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – 3 hónap
próbaidõ kikötésével.
Pbhi: a Kormányzati Személy-
ügyi Szolgáltató és Közigazgatá-
si Képzési Központ honlapján
történõ közzétételt (2009. már-
cius 16.) követõ 30. nap.
Pehi: a pályázat benyújtási ha-
táridejét követõ 60 napon belül.
Illetmény, juttatások: a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény
66/A. § alapján.
Csatolandó: szakmai életrajz, az
intézmény vezetésére vonatkozó
program a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési
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A 15/1998. (IV. 30.)
NM rendelet 3. § (2) be-
kezdés d) pontja, vala-
mint (3) bekezdés b)
pontja szerinti szociális
szakvizsga, vagy annak
a kinevezést követõ két
éven belüli megszerzé-
sére történõ kötelezett-
ségvállalás. Legalább
5 év felsõfokú végzett-
séget vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a gyermekvé-
delem, a szociális ellá-
tás, az egészségügyi
ellátás, illetve a közok-
tatás területén betöltött
munkakörben szerzett
szakmai gyakorlat, bün-
tetlen elõélet.
Elõny: szociális szak-
vizsga-bizonyítvány
megléte, egy idegen
nyelv ismerete.
Lényeges feladat: intéz-
mény közalkalmazottai-
val kapcsolatos
munkáltatói jogkör gya-
korlása, kötelezettség-
vállalási jogkör
gyakorlása, intézmény
közép- és hosszú távú
fejlesztési céljainak,
stratégiájának kidolgo-
zása, intézmény tartal-
mi, szakmai
munkájának koordinálá-
sa, a felelõsségi rend-
szer mûködtetése,
képzés, továbbképzés
feltételeinek megterem-
tése, szervezése.

elképzeléssel, valamint annak
egy A/4 oldal terjedelmû össze-
foglalója, büntetlen elõéletet iga-
zoló b., a végzettséget tanúsító
okirat(ok) közjegyzõ által hitele-
sített másolata(i), szociális szak-
vizsga-bizonyítvány hiteles
másolata vagy a pályázó nyilat-
kozata arról, hogy a vezetõi ki-
nevezést követõ 2 éven belül
vállalja a szociális szakvizsga le-
tételét, nyilatkozat arról, hogy a
pályázó kinevezése esetén va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ségének eleget tesz, a pályázó
nyilatkozata arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, a pályázó nyilatkozata arról,
hogy a gyermekek védelmérõl és
a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény
15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele
szemben nem áll fenn.
Nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zó zárt vagy nyilvános ülésen
kéri a pályázat illetékes bizottsá-
gok és a megyei közgyûlés által
történõ elbírálását. A korábbi
jogviszony(ok)ra vonatkozó iga-
zolás(ok) másolata(i).
A pályázatot postai úton, ajánlott
küldeményként, 1 eredeti és
1 másolati példányban kell be-
nyújtani „Pályázat Gyermekvé-
delmi Központ Mátészalka
igazgatói álláshely betöltésére”
jeligével.
Pc: Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Közgyûlés fõjegyzõje
4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.
f: Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Önkormányzati Hivatal
Intézményfenntartói és Humán
Osztály
Tel.: 06 (42) 599-550.
A megyei közgyûlés fenntartja
magának azt a jogát, hogy
– megfelelõ pályázatok hiányá-
ban – a pályázatot eredményte-
lennek nyilvánítsa.
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I. Béla Gimnázium,
Informatikai Szakkö-
zépiskola, Kollégium,
Általános Iskola és
Óvoda
7100 Szekszárd,
Kadarka u. 25–27.

I. Béla Gimnázium, In-
formatikai Szakközép-
iskola, Kollégium,
Általános Iskola és
Óvoda Kollégiumi fel-
adat-ellátási helye:
7100 Szekszárd,
Kadarka u. 29.
kollégiumvezetõ
(intézményegység-ve-
zetõként)

Közoktatási intézmény-
ben legalább 5 év peda-
gógus-munkakörben
szerzett gyakorlat, egye-
temi szintû okleveles
középiskolai tanári v.
vagy egyetemi szintû
szociálpedagógus, peda-
gógia szakos pedagógiai
szakpszichológus, illet-
ve nevelõtanár szakos v.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2009. ápr. 24.
Pehi: 2009. jún. 26.
A KSZK honlapján való közzé-
tétel dátuma: 2009. márc. 24.
Csatolandó: szakmai ön., a hely-
zetelemzésre épülõ, a kollégium
vezetésére és fejlesztésére vonat-
kozó vpr., om., egy hónapnál
nem régebbi b., nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul, és a pá-
lyázat tartalma harmadik sze-
méllyel közölhetõ.
Pc: I. Béla Gimnázium
igazgatója.
Tel.: (74) 511-077.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
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1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
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Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló
138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodapedagógus

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Budapest Fõváros
X. Kerület Kõbányai
Önkormányzat
Csodapók Napközi
Otthonos Óvoda
1104 Budapest,
Mádi u. 127.
Tel.: 260-3362

Fejlesztõ óvoda-peda-
gógus

Felsõfokú óvodapeda-
gógus. Fejlesztõ szak-
irányú szakvizsga.
Elõny: szakmai gyakor-
lat magatartászavarral
küzdõ gyermekek ellá-
tásában

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás határozatlan idejû.
Pbhi: a közlönyben való megje-
lenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a Pbhi után, 30 napon belül.
Bérezés: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai önéletrajz,
b., om.
Pc: óvodavezetõ.

Napközi Otthonos
Óvoda Fertõd

Agyagosszergény
Tagóvoda
(Gyõr-Moson-Sopron
megye,
9441 Agyagos-
szergény,
Széchenyi út 2/A)
óvónõ
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Lényeges feladata:
óvodai nevelés

Felsõfokú képesítés,
óvónõi munkakörben
legalább 5 év szgy., fel-
használó szintû
MS Office (irodai alkal-
mazások) ismerete, B
kategóriás jogosítvány,
büntetlen elõélet.
Elõny: német nyelvbõl
nyelvvizsga, társalgási
szintû nyelvtudás, óvo-
dában hasznosítható
egyéb ismeretek, játszó-
ház-szervezési gyakor-
lat. Kiváló szintû
szervezõképesség, kul-
turális programok szer-
vezése

ÁEI: 2009. máj. 1.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. ápr. 15.
Pehi: 2009. ápr. 27.
Ill: Kjt. szerint.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2009/62., valamint a munkakör
megnevezését: óvónõ.
Pc: Napközi Otthonos Óvoda
Fertõd
9431 Fertõd,
Madách sétány 2.
A pályázat elbírálása a pályázat
értékelése után egyéni meghall-
gatással, szakmai beszélgetéssel
történik.
Információ: www.fertod.hu.

Óvoda Magyarszék
óvodavezetõ
7396 Magyarszék,
Hársfa u. 3.

Óvoda Magyarszék
Liget Tagóvoda
óvodapedagógus
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.
Óvoda Magyarszék
óvodapedagógus
Határozatlan idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.

Felsõfokú szakirányú
v., legalább 2 év óvoda-
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött szgy.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Pehi: 2009. máj. 15.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
Pc: óvodavezetõ.

12. szám OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 1869



Tanár
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Giorgio Perlasca
Kereskedelmi, Vendég-
látóipari Szakközép-
iskola és Szakiskola
igazgatója

Matematika–informati-
katanár
A megbízás határozat-
lan idejû.
Teljes munkaidõ
(22 kötelezõ óra/hét)

szakács szakoktató
A megbízás határozat-
lan idejû.
Teljes munkaidõ
(25 kötelezõ óra/hét)

Egyetemi matemati-
ka–informatika szakos
tanári diploma.
Elõny: budapesti lakó-
hely, gépjármû-vezetõi
engedély, szgy.

fõiskolai szakoktatói
diploma
Elõny: idegennyelv-is-
meret, vendéglátó-ipari
szakmai tapasztalat, bu-
dapesti lakóhely, gépjár-
mû-vezetõi engedély,
szgy.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: a közlönyben való megje-
lenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a Pbhi után, 30 napon be-
lül.
Értesítés a Pehi-tõl számított
5 napon belül.
Ill: a Kjt. szerint (p., étkh., vidé-
ki állandó lakóhely esetén
utazásiköltség-térítés).
Szl: nem megoldott.
Csatolandó: fényképes szakmai
önéletrajz, mely összefoglalja
eddigi szakmai munkásságát, is-
kolai és egyéb végzettségeit, b.,
om.
A pályázatot 1 példányban, zárt
borítékban kell benyújtani. A
borítékon fel kell tüntetni „Pá-
lyázat matematika–informatika
tanári állásra”, illetve „Pályázat
szakács szakoktatói állásra”.
Pc: Giorgio Perlasca Kereske-
delmi, Vendéglátóipari Szakkö-
zépiskola és Szakiskola
1106 Budapest,
Maglódi út 8.
f: munkaidõben, tel.: 260-5790.
Értesítés: az elbírálástól számí-
tott 5 napon belül.

Than Károly Gimnázi-
um, Szakközépiskola és
Szakiskola
1023 Budapest,
Lajos u. 1–5.
Tel.: 335-2293
E-mail: iroda@than.su-
linet.hu

Angol–bármely szakos
tanár

matematika–bármely
szakos tanár

magyar–könyvtár
szakos tanár

magyar–német szakos
tanár

fejlesztõpedagógus

Szakirányú egyetemi v.

szakirányú egyetemi v.

szakirányú egyetemi v.

szakirányú egyetemi v.

szakirányú v., óvodape-
dagógus, tanító – ha fej-
lesztõpedagógus
képzésben részt vett és
gyógypedagógus

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. máj. 15.
Pehi: 2009. jún. 15.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., elérhe-
tõséggel, om.
A pályázat elnyerése esetén b.
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Pesterzsébet
Önkormányzat
Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és
Logopédiai Intézet
1201 Budapest,
Vörösmarty u. 128.
Tel./fax: (1) 284-4323

Angol–történelem szak Fõiskolai v. ÁEI: 2009. augusztus
Pbhi: 2009. máj. 29.
Pehi: 2009. jún. 26.
Csatolandó: ön., om.
Pc: intézményvezetõ, postai úton
vagy elektronikusan: voros-
marty128@gmail.com

Radnóti Miklós
Általános Iskola
8230 Balatonfüred,
Nádor u. 17.
Tel./fax: (87) 482-409
E-mail: radnoti-
ig@gmail.com

Informatikus szakos
tanár
(határozott idõre)

Egyetemi vagy fõiskolai
v.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Csatolandó: szakmai ön., moti-
vációs levél.
Pc: igazgató
(levél vagy e-mail).

Ady Endre Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és
Kollégium
4765 Csenger,
Honvéd u. 5.
Tel: (44) 520-126

Angol–német szakos
tanár

fizika szakos tanár

matematika szakos
tanár

Egyetem vagy fõiskola

egyetem

egyetem

ÁEI: 2009. aug. 16.
Ill: a Kjt. szerint.
Szolgálati férõhely megoldható.

Szigetköz Körzeti Álta-
lános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény
9232 Darnózseli,
Bem tér 3.
Tel: (96) 215-615

Informatika–angol–ké-
mia szakos tanár
(részmunkaidõ)

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. máj. 30.
Pehi: 2009. jún. 30.
Csatolandó: om., ön., b. eddigi
munkaviszonyokról, közalkal-
mazotti jogviszonyokról szóló
igazolások.
Benyújtandó postai úton.
Pc: igazgató.

Nagysándor József
Általános Iskola és
Elõkészítõ Szakiskola
4031 Debrecen,
Pósa u. 1.

Német tanító–német
nyelvtanári állás

Tanárképzõ fõiskolai,
tanítóképzõ fõiskolai v.,
legalább 3 év szgy.
Elõny: a hátrányos hely-
zetû tanulók oktatásá-
ban szerzett tapasztalat

ÁEI: 2009. máj. 15-tõl.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
15. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 15. nap.
A pályázatot zárt borítékban,
postán vagy személyesen lehet
benyújtani. A borítékra írják rá:
„Német nyelvtanár”.
Pc: Nagysándor József Általános
Iskola és Elõkészítõ Szakiskola.
f: Sári Péterné intézményvezetõ.
Tel.: (52) 418-397.

Porpáczy Aladár
Általános Mûvelõdési
Központ
9431 Fertõd,
Joseph Haydn u. 2.
Tel./fax: (99) 370-918
E-mail: porpaczy@por-
paczy.hu

Kertészmérnök-tanár Egyetemi v. ÁEI: 2009. aug. 24.
Pc/f: Wellner Andrea igazgató.
Tel.: (30) 330-0300.
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Szent István Általános
Iskola
8124 Káloz,
Szent István tér 9.
Tel./fax: (25) 496-013
E-mail: sziaisk@free-
mail.hu

Testnevelés–technika
vagy testnevelés–bár-
mely szakos tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. aug. 16.
Pbhi: 2009. jún. 30.
Szl. van.
f: (25) 496-013.

Kováts Mihály
Általános Iskola
5300 Karcag,
Kálvin u. 9.
Tel./fax: (59) 503-416
E-mail: ko-
vats.alt.isk@ko-
vats-karcag.sulinet.hu

Kémia–fizika szakos
általános iskolai tanár

Felsõfokú szakirányú v.,
büntetlen elõélet.
Elõny: magas szintû
versenyeztetésben szer-
zett tapasztalat

ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. júl. 31.
Pehi: 2009. augusztus 25. (mun-
káltatói döntés, szakmai bizott-
ság véleményének kikérésével)
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: ön., b., om.
Pc: Kováts Mihály Általános
Iskola

Általános Iskola és
Óvoda igazgatója
4494 Kékcse,
Fõ út 87.
Telefon: (45) 468-004

Angol–német vagy
angol–bármely szakos
tanár

Fõiskolai v. ÁEI: 2009. szept. 1.
Ill: Kjt. szerint.
f: igazgató.
Tel.: (30) 655-9911,
(45) 468-004.

matematika–fizika sza-
kos tanár

Lõrinci Városi Zeneis-
kola, Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
3021 Lõrinci,
Árpád út 40.
Telefon: (37) 388-413

Zongoratanár

hegedûtanár

szintetizátortanár

szolfézstanár

Zenemûvészeti fõiskola,
illetve szakirányú fõis-
kolai diploma

ÁEI: 2009. szept. 1.
Ill: Kjt. szerint.
Pc: Bereczné Deme Judit
igazgató
Tel.: (70) 249-6325

Maglódi Általános és
Vermesy Péter
Mûvészeti Iskola
2234 Maglód,
Fõ út 1–9.

Történelem–angol
szakos tanár

történelem–magyar
szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: nem szakrend-
szerû oktatáshoz szer-
zett jogosultság

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. máj. 20.
Pehi: 2009. máj. 29.
A kozigallas.hun megjelenés
ideje: 2009. márc. 18.
Ön. e-mailben: maglodis@ma-
il.datanet.hu vagy levélben.
Pc: Hosszú Tibor igazgató.
Tel.: (29) 325-102.

Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény
Martonvásár Város
Önkormányzat
2462 Martonvásár,
Beethoven tér 1.
Tel.: (22) 460-083

Gitár szakos
félállású tanár

zongora szakos
teljes állású tanár

ütõ szakos
félállású tanár

Szakirányú zenemûvé-
szeti fõiskolai, egyetemi
v.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Étkh. és útiköltség-támogatás.
Csatolandó: ön., om. b.
f: Nemes József igazgató
Tel.: (70) 314-0769
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HON Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény
és Szakiskola
3718 Megyaszó,
Fõ út 24.
Telefon: (47) 350-028,
(20) 224-7494

Táncpedagógus
(társastánc)

táncpedagógus
(moderntánc)

Szakirányú fõiskolai
(Táncmûvészeti
Fõiskola)

ÁEI: 2009. szeptember
Csatolandó: om., b., ön., igazoló
dokumentumok.
Pc/f: Szûcs Róbertné igazgató
3718 Megyaszó,
Alkotmány út 2.

Hunyadi János Gimná-
zium, Szakképzõ Isko-
la, Speciális
Szakiskola, Alapfokú
Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Egységes
Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény,
Nevelési Tanácsadó
és Kollégium

2 fõ angolnyelv-szakos
tanár

Egyetemi, fõiskolai v. ÁEI: azonnal.
Pbhi: 2009. máj. 30.
Pehi: 2009. jún. 30.
Ill: Kjt. szerint.
Szl. biztosított.
Pc/f: Hunyadi János Gimnázium,
Szakképzõ Iskola, Speciális
Szakiskola, Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény, Nevelési Tanácsadó
és Kollégium
5800 Mezõkovácsháza,
Sármezey E. u. 63. Pf. 48.
Tel.: (68) 550-170.
Fax: (68) 550-179.

Pittner Dénes Általános
és Mûvészeti
Iskola
2209 Péteri,
Petõfi u. 57.
Tel./fax: (29) 314-023

Magyar–lehetõleg tör-
ténelem szakos peda-
gógus (hosszabb távra
gyesre távozó helyette-
sítésére)

Szakirányú fõiskolai v. ÁEI: 2009. aug. 17.
Pehi: a Pbhi-t követõ 5. nap.
Csatolandó: ön., hiteles om., b.
Pc: Varga Jenõ igazgató.

Ságújfalu Körzeti
Általános és Alapfokú
Mûvészeti Iskola és
Napközi Otthonos
Óvoda
3162 Ságújfalu,
Kossuth út 134.
Tel./fax: (32) 402-025

Matematika–kémia
szakos tanár

Fõiskolai v.
Elõny: informatika vagy
angol szak is.

ÁEI: 2009. aug. 1.
Pbhi: a közlönyben való megje-
lenés napjától számított
30. munkanap.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: om., szakmai ön., b.

Árpád Vezér Gimnázi-
um és Kollégium
3950 Sárospatak,
Arany J. u. 3–7.
Telefon: (47) 312-140

Angol nyelv szakos
középiskolai tanár

biológia–kémia szakos
középiskolai tanár

egyetemi v.

egyetemi v.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Ill: a Kjt. szerint.
Étkh.
Csatolandó: szakmai ön., b.

rajz- és vizuális kultúra
szakos középiskolai
tanár

fõiskolai v.

matematika–fizika,
vagy fizika–informati-
ka szakos középiskolai
tanár

egyetemi v.
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Trefort Ágoston
Szakképzõ Iskola
3980 Sátoraljaújhely,
Fejes István út 14.

Gépész szakoktató

testnevelés–bármely
szakos tanár

földrajz–biológia
szakos tanár

Fõiskolai v.

egyetemi és/vagy
fõiskolai v.

egyetemi és/vagy
fõiskolai v.

ÁEI: 2009. aug. 16.
Étkh., illetménykiegészítés.
Jelentkezés írásban.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
Pc: igazgató.
Tel.: (47) 321-436.
Fax: (47) 321-553.

Bocskai István Gimná-
zium, Szakközépiskola
Középiskolai Kollégi-
um, Egységes Pedagó-
giai Szakszolgálat és
Szakmai Szolgáltató
3900 Szerencs,
Ondi út 1.
Tel.: (47) 362-533,
362-132, 361-444

Ének szakos
középiskolai tanár

Egyetemi képzettségnek
megfelelõ oklevél

ÁEI: 2009. aug. 21.
Ill: Kjt. szerint.

Hunyadi János
Általános Iskola
2134 Szõd,
Ady Endre u. 2.
Tel./fax: (27) 592-150

Angol szakos általános
iskolai tanár a
2009/2010-es tanévre

Elõny: Vác és környé-
kén lévõ lakóhely

ÁEI: 2009. aug. 16.
Pbhi: 2009. júl. 15.
Önéletrajzát elküldheti az or-
bet@freemail.hu címre.
Tel./fax: (27) 592-150.

Széchenyi István
Szakképzõ Iskola
8300 Tapolca,
Móricz Zsigmond u. 8.
Tel.: (87) 411-287
Fax: (87) 412-766
E-mail: szechenyisz-
ki@keri-tapolca.suli-
net.hu

Magyar–történelem
vagy magyar–bármely
szakos középiskolai
tanár

matematika–fizika
szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. máj. 30.
Pehi: 2009. jún. 30.
Pc: Széchenyi István Szakképzõ
Iskola igazgatója.

Talentum Gimnázium
2890 Tata,
Bartók Béla u. 1/A
Tel.: (34) 587-232
E-mail: info@talen-
tum.hu

Matematika- és fizika-
tanár

angolnyelv-tanár

földrajztanár

biológiatanár

Egyetemi v. Kjt. szerint.
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Egyéb

1. 2. 3. 4.

Nevelési Tanácsadó
9200 Mosonmagyar-
óvár,
Szent István király u.
97.

2 fõ fejlesztõpedagó-
gus

Gyógypedagógusi alap-
képesítés – tanulásban
akadályozottak pedagó-
giája szakos tanár
és/vagy pszichopedagó-
giai szakos tanár
Elõny: dyslexia-reduká-
ció módszerében való
jártasság és/vagy vala-
mely mozgásterápia is-
merete (például alapozó
és szenzomotoros terá-
piák)

ÁEI: 2009. aug. 16.
Határolatlan idejû közalkalma-
zotti jogviszony.
Pbhi: 2009. máj. 31.
Ill: Kjt. szerint.
Pc: Nevelési Tanácsadó
9200 Mosonmagyaróvár,
Szent István király u. 97.
E-mail: nevtanmovar@freema-
il.hu
f: intézményvezetõ: Domsichné
dr. Mezzei Márta
Tel.: (96) 203-232, 204-560.

logopédus felsõfokú szakirányú v.

Nevelési Tanácsadó
2440 Százhalombatta,
Kodály Zoltán sétány
Tel.: (23) 355-412
E-mail: nevtan@ma-
il.battanet.hu

Iskolapszichológus Tanácsadó szakpszicho-
lógus vagy pedagógus
és pszichológus együt-
tes diploma vagy klini-
kai szakpszichológus,
továbbá iskolapszicho-
lógiai vagy nevelési ta-
nácsadói tapasztalat,
gyakorlat.

ÁEI: 2009. szept. 1.
Határozatlan idejû megbízás.
Pbhi: 2009. máj. 15.
Ill: Kjt. szerint, valamint étkh.
és utazási hozzájárulás.
Csatolandó: motivációs levél,
ön., om. b.
Pc. dr. Csór Gabriella
intézményvezetõ.

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti állásainak betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázat a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
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p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Pest Megyei Múzeu-
mok Igazgatósága
– Ferenczy Múzeum
2000 Szentendre,
Fõ tér 6.
Tel.: (26) 310-244,
310-790

Megyei múzeumigaz-
gató-helyettes

Szev., 5 év szgy., tudo-
mányos fokozat

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: a KSZK internetes honlap-
ján történõ közzétételtõl számí-
tott 30. nap.
Pehi: a Pbhi-tõl számított
30. nap.
Ill: alap + 250% vp.
Szl. nem biztosított.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
publikációs jegyzék, b., om.
Pc: dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton
megyei múzeumigazgató.

gazdasági igazgató-
helyettes

szfv., vagy ff. v. és leg-
alább mérlegképes
könyvelõi vagy azzal
egyenértékû v. szgy.,
legalább 5 év vgy. költ-
ségvetési intézménynél,
büntetlen elõélet, má.

ÁEI: a Pehi-t követõ 30. nap.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: a KSZK internetes honlap-
ján történõ közzétételtõl számí-
tott 30. nap.
Pehi: a Pbhi-tõl számított
30. nap.
Ill: alap + 250% vp.
Szl. nem biztosított.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
vpr., b., om.
Pc: dr. Kálnoki-Gyöngyössy
Márton
megyei múzeumigazgató.
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Biztonságszervezõ bizonyítvány érvénytelenítése

Fodor József
Cigánd, 1955. február 10.
Törzslap száma: 8/12-521/38/96.
Eredeti bizonyítvány sorszáma: B 0041319.
Biztonságszervezõ (középfokú) bizonyítványa, melyet a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Közgazdasági
Továbbképzõ Intézet állított ki, elveszett.
Helyette másodlatot adtunk ki (az új bizonyítvány sorszáma: B 0061992.).
Az eredeti érvénytelen.

2009. március 3.

Gáspár Péter Pál s. k.,
igazgató

A közlöny zárása után érkezett közlemények, pályázati felhívások

Az Országos Rádió és Televízió Testület közleménye

Az Országos Rádió és Televízió Testület tájékoztatja az érdekelteket, hogy a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996.
évi I. törvény (Rttv.) 52. § (6) bekezdésének megfelelõen közszemlére bocsátja az alábbi mûsorszolgáltatási jogosultsá-
gok frekvenciatervét, valamint ezt követõen nyilvános meghallgatást tart.

Sorszám Telephely Frekvencia (MHz)

1. Békéscsaba 98,4

2. Hatvan 97,4

3. Százhalombatta 88,4*

4. Zsámbék 88,4*

5. Székesfehérvár 103,8

6. Szombathely 97,7

7. Tihany 105,7

8. Törökbálint 97,6

9. Veszprém 103,1

10. Zalaegerszeg 95,1

11. Zalaegerszeg 95,8

12. Mosonmagyaróvár 99,7

13. Sárvár 95,2

14. Mór 92,9

15. Celldömölk 92,5

16. Keszthely 93,4

17. Pápa 90,8

18. Zalaegerszeg 88,3

1 Az NHH tájékoztatása szerint a *-gal jelölt adók csak együttesen, szinkron üzemmódban üzemelhetnek.
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Közszemle:
A fenti mûsorszolgáltatási jogosultságok alapvetõ mûszaki paramétereit a Nemzeti Hírközlési Hatóság 1133 Budapest,
Visegrádi utca 106. szám alatti ügyfélszolgálati irodájában lehet megtekinteni 2009. április 28. és május 13. között az
alábbi idõpontokban:
– hétfõ: 8–12 óráig,
– szerda: 13–16 óráig,
– péntek: 8–12 óráig.

Nyilvános meghallgatás:
Az Országos Rádió és Televízió Testület a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál közszemlére bocsátott mûsorszolgáltatási jo-
gosultságok frekvenciatervének nyilvános meghallgatását az alábbi helyen és idõpontban tartja:
– 1088 Budapest, Reviczky u. 5. P 14. terem
– 2009. május 25. napján 10.00 órai kezdettel.

Országos Rádió és Televízió Testület

Pályázati felhívás a Hermész-díj elnyerésére

A Hermész-díj pályázat útján nyerhetõ el. A Hermész-díjat azok a könyvesboltok nyerhetik el, amelyek megfelelnek a
pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek.
A pályázaton valamennyi magyarországi könyvesbolt részt vehet.

A Hermész-díj pályázati feltételei:
1. A könyvesbolt választéka – profiljától függõen – eleget tesz az alábbi követelményeknek:
– a könyvesbolt kínálata reprezentálja az adott profilt,
– a magyar és világirodalom kortárs és klasszikus mûveibõl a tárgyévet megelõzõ évben megjelent mûvek legalább
50%-át kínálja,
– a gyermek- és ifjúsági irodalom alkotásaiból a tárgyévet megelõzõ évben megjelent mûvek legalább 50%-át kínálja,
– idegen nyelvû könyvesbolt esetén a választék folyamatosan legalább 1000 címbõl áll,
– a könyvesboltnak legalább 3 éves mûködést kell igazolni,
– évente maximum 8 pályázó részesülhet a díjban.

2. A könyvesboltban folyamatosan biztosított az idegen nyelvû kiszolgálás.

3. A pályázó rendelkezzen olyan adatbázissal, amely tartalmazza a magyarországi, illetve a határainkon kívüli magyar
nyelvû és a piacon beszerezhetõ kiadványok adatait, és kívánságra azok beszerzését vállalja.

4. A pályázó évente legalább hat rendezvényt szervez, amely lehet könyvbemutató, író-olvasó találkozó, részvétel
könyvvásárokon, irodalmi, zenei vagy más esemény.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó adatait (a pályázó neve és címe, a könyvesbolt neve, címe és profilja),
– a mûködési engedély másolatát,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs köztartozása,
– a pályázó önértékelését az adott évrõl, benne a megvalósított programok dokumentálását is,
– a kiadók ajánlását és egyéb referenciákat.

A pályázatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium Mûvészeti Fõosztály címére (1055 Budapest, Szalay u. 12–14.) kell
benyújtani az Oktatási és Kulturális Közlönyben való megjelenéstõl számított 15 napon belül.
A pályázatokat az oktatási és kulturális miniszter által felkért szakmai bizottság értékeli, és döntésre a miniszter elé ter-
jeszti.
A nyertes pályázó jogosult a Hermész-táblát a könyvesboltban kihelyezni.
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A bizottság javaslatára az oktatási és kulturális miniszter a Hermész-díjat visszavonhatja, ha a könyvesbolt a pályázati
felhívásban meghatározott feltételeknek már nem felel meg, vagy egyébként méltatlanná válik a Hermész-díjra.
A Hermész-díj átadására az Ünnepi Könyvhéten, ünnepélyes keretek között kerül sor.
A díjazott könyvesboltok, valamint a szakmai bizottság névsora az Oktatási és Kulturális Közlönyben és az OKM hon-
lapján megjelenik.

Nagyné Varga Melinda s. k.,
fõosztályvezetõ

Pályázati felhívás
felsõoktatási intézmények vezetõi és oktatói állásaira

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, annak végrehajtásáról és a felsõoktatási intéz-
ményekben történõ foglalkoztatás egyes kérdéseirõl szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet tartalmazza.

A SEMMELWEIS EGYETEM rektora
pályázatot hirdet az
EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KARON
dékáni megbízásra

A megbízás a pályázati eljárás lebonyolítását követõen tölthetõ be, határozott idõre (3 évre) szóló magasabb vezetõi
megbízással.

A kinevezendõ dékán feladatai:
– képviseli a kart az egyetemi, szakmai és tudományos közéletben,
– szervezi, irányítja és ellenõrzi a kar mûködését, az oktatási és más kari szervezeti egységek munkáját, felügyeli a kar
gazdálkodását,
– a kar oktatási és más szervezeti egységeiben folyó munka összefogása és koordinálása,
– az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerint munkáltatói jogkört gyakorol,
– kapcsolatot tart a hallgatói önkormányzat kari választmányával, az egyetemen mûködõ szakmai-érdekvédelmi szer-
vekkel és a többi karral,
– törvényességi felügyeletet gyakorol az Egészségtudományi Karon,
– további feladatait az egyetem szervezeti és mûködési szabályzata tartalmazza.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– az egyetem Egészségtudományi Karához tartozó valamely oktatási szervezeti egységben fennálló teljes munkaidejû
egyetemi/fõiskolai tanári közalkalmazotti jogviszony megléte,
– egyetemi szintû végzettség,
– a karon folytatott legalább tízéves oktatási gyakorlat,
– szakterületén hazai és nemzetközi elismertség,
– széles körû hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer,
– többéves vezetõ gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– vezetõi programját,
– a fontosabbnak ítélt publikációi jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.
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A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
irat hiteles másolatát,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a
www.old.sote.hu/human weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában
rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– az önéletrajzot és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is, e-mailen az uanita@rekhiv.sote.hu címre,
– továbbá minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ hon-
lapján (www.kszk.gov.hu) történõ megjelenést követõ 30. nap.
A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõ lejártát követõ 2 hónapon belül.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085
Budapest, Üllõi út 26. Munkaügyi épület I. emelet 108-as szoba) kell benyújtani. Ügyintézõ: Urbán Anita, telefon: 06 (1)
459-1500/5107-es mellék.

oktatási dékánhelyettesi, valamint
tudományos dékánhelyettesi megbízásra

A megbízások a pályázati eljárás lebonyolítását követõen tölthetõk be határozott idõre (3 évre) szóló vezetõi megbí-
zással.

Pályázati feltételek:
– büntetlen elõélet és cselekvõképesség,
– egyetemi diploma,
– a Semmelweis Egyetemen fennálló teljes munkaidejû egyetemi/fõiskolai tanári vagy egyetemi/fõiskolai docensi, köz-
alkalmazotti jogviszony,
– legalább tízéves oktatói tevékenység,
– hazai és nemzetközi publikációkkal alátámasztott kutatói tevékenység.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes önéletrajzát,
– eddigi szakmai, vezetõi, oktató- és tudományos munkájának részletes ismertetését,
– a fontosabbnak ítélt publikációi jegyzékét,
– idegennyelv-tudás és jelentõsebb tanulmányút feltüntetését.

A pályázathoz mellékelni kell:
– egyetemi végzettséget, tudományos fokozatot, munkakört, idegennyelv-tudást, egyéb szakmai képesítést tanúsító ok-
irat hiteles másolatát,
– személyi adatlapot (beszerezhetõ az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságán vagy letölthetõ a www.so-
te.hu weboldalról),
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát az egyetem szervezeti és mûködési szabályzatában
rögzített bizottságok és testületek megismerjék,
– az önéletrajzot és a vezetõi elképzeléseket elektronikus formában is, e-mailen az uanita@rekhiv.sote.hu címre,
– továbbá minden olyan iratot, melyet a pályázó a pályázat szempontjából fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlap-
ján (www.kszk.gov.hu) történõ megjelenést követõ 30. nap.
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A pályázat elbírálásának határideje: a beadási határidõ lejártát követõ 2 hónapon belül.
A szabályszerûen összeállított pályázatot 2 példányban az egyetem Humánerõforrás-gazdálkodási Igazgatóságára (1085
Budapest, Üllõi út 26. Munkaügyi épület I. emelet 106-os szoba) kell benyújtani. Ügyintézõ: Urbán Anita, telefon: 06 (1)
459-1500/5107-es mellék.

Dr. Tulassay Tivadar s. k.,
rektor

A Magyar Köztársaság igazságügyi és rendészeti minisztere – a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 88. §
(1) bekezdése figyelembevételével – a katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények vezetõinek, oktatóinak és hall-
gatóinak jogállásáról szóló 1996. évi XLV. törvény 4. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a

RENDÕRTISZTI FÕISKOLA állományában
pályázatot hirdet a
Bûnügyi és Gazdaságvédelmi Tanszékre
fõiskolai tanár munkakör elnyerésére

A kinevezés határozatlan idõre létesül.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
– egyetemi és állami felsõfokú rendvédelmi szakmai végzettség,
– doktori (PhD) vagy magasabb tudományos fokozat,
– legalább egy idegen nyelvbõl C típusú, középfokú (vagy azzal egyenértékû) nyelvvizsga megléte,
– a szakképesítés megszerzésétõl számított legalább tízéves szakmai gyakorlat,
– gyakorlati tapasztalatok a rendvédelmi oktatásban,
– alkalmas a hallgatók, a doktori képzésben részt vevõk, a tanársegédek tanulmányi, tudományos, illetve mûvészeti
munkájának vezetésére,
– legalább egy idegen nyelven képes elõadás megtartására,
– az 1996. évi XLV. törvény 3. § (2) vagy (3) bekezdésében írt feltételek megléte, illetve az ott írtak tudomásulvétele,
– annak vállalása, hogy munkáját fõállásban látja el.

A fõiskolai tanár feladata:
– a tanszéken oktatott tantárgyak ismerete, azok magas szintû oktatása és tudományterületük mûvelése,
– kutatások folytatása,
– a tanszéken oktatott tantárgyakhoz tananyagok, tankönyvek, jegyzetek írása,
– rendszeres publikációs tevékenység,
– alkalmasság a hallgatók, illetve a beosztottak tanulmányi, illetve tudományos tevékenységének vezetésére,
– a tanszék által oktatott tudományterületek nemzetközi összehasonlításra képes ismerete.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó nevét, munkahelyét és beosztását,
– tudományos fokozatát,
– eddigi szakmai munkájának részletes leírását, ezen belül:

= oktatási és tudományos munkájának részletes ismertetését,
= tudományos, illetõleg szakmai szervezetekben végzett tevékenységét,
= fontosabb tanulmányútjait,

– nyilatkozatát fennálló foglalkoztatási jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmá-
ról és idõbeni behatároltságáról.

A pályázathoz mellékelni kell:
– a pályázó önéletrajzát és részletes szakmai életrajzát,
– az egyetemi végzettségét és szakképzettségét, tudományos fokozatát, idegennyelv-ismeretét tanúsító okiratok hiteles
másolatait,
– fontosabb tudományos publikációk jegyzékét,
– hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy pályázati anyagát a Rendõrtiszti Fõiskola bizottságai és testületei megismerhetik.
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A pályázat benyújtásának határideje: 2009. május 20.
A pályázatokat a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályára (1121 Budapest, Farkasvölgyi út 12., postacím: 1534
Budapest, Pf. 27) egy példányban kell benyújtani.
A pályázónak a véleményezést megelõzõen – a fõiskola szenátusa részére a felsõoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX.
törvény 27. § (8) bekezdés j) pontjában biztosított jog gyakorlása érdekében – a fõiskola szenátusa elõtt ismertetnie kell
programját.
A pályázat megjelenésének helye: Igazságügyi Közlöny, Oktatási és Kulturális Közlöny, Hivatalos Értesítõ.
A pályázat (szenátusi) elbírálásának határideje: a benyújtási határidõ lejártát követõ 30. nap.
A pályázattal kapcsolatos egyéb információk megismerhetõk a Rendõrtiszti Fõiskola Személyügyi Osztályán dr. Sipos
Csilla osztályvezetõnél a 392-3517 vagy a 19-105-ös (rendészeti) telefonszámon.

Dr. Draskovics Tibor s. k.,
igazságügyi és rendészeti miniszter

A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETÕ ANDRÁS NEVELÕKÉPZÕ ÉS NEVELÕINTÉZETÉNEK rektora
pályázatot hirdet a
Neurorehabilitációs Tanszéken
fõállású fõiskolai docens/fõiskolai tanári állás betöltésére
tanszékvezetõi feladatok ellátásával

A pályázó feladatai:
– a tanszék tevékenységének irányítása,
– a tanszéki tudományos mûhely kialakítása,
– a tanszék által oktatott tárgyak modern szemléletû oktatásának, tudományos mûvelésének biztosítása,
– részvétel a fõiskolán folyó valamennyi képzés, képzési program (alapképzések, felsõfokú szakképzés, továbbképzé-
sek, részképzések stb.) szervezésében, irányításában, megvalósításában, valamint a tanszékközi mûhelymunkában,
– aktív részvétel az intézményfejlesztési és kutatási feladatokban,
– részvétel a felnõttképzési stratégia kialakításában, valamint a felnõttképzésben,
– a fiatal oktatók mentoraként gondoskodjon a megfelelõ tanszéki utánpótlásról,
– tanszéke hatékony, ésszerû gazdálkodásának biztosítása, valamint a gazdálkodásba bevonható további források feltá-
rása és megteremtése,
– a Neurorehabilitációs Tanszékhez kapcsolódó tantárgyak tantárgyfelelõsségének elvállalása,
– korszerû tananyagok és oktatási segédanyagok biztosítása és fejlesztése,
– a tanszék fejlesztési tevének kidolgozása és megvalósítása,
– a hallgatók TDK-munkájának, a tehetségek kibontakoztatásának segítése,
– részvétel a külföldi hallgatók oktatásában,
– aktív részvétel a hazai és nemzetközi tudományos tevékenységekben,
– a hatályos jogszabályokban és a fõiskola szabályzataiban elõírt feladatok ellátása,
– a tanszék minõségbiztosítási követelmények szerinti, valamint a MAB elõírásainak megfelelõ mûködésének biztosítása,
– a saját szakterülete tudományos életének szervezése a fõiskolán,
– részvétel a neveltek neurológiai szakrendelésében,
– ismerje a konduktív pedagógiát, és azonosuljon annak princípiumaival,
– oktatóként ellátandó feladat: Gyermek- és felnõttneurológiai kórképek, Neuroanatómia tantárgyak oktatása.

A tanszékvezetõ megbízása maximum 4 évre szól, mely megújítható.

A pályázat benyújtásának feltétele, hogy a pályázó:
– rendelkezzék orvosegyetemi oklevéllel,
– rendelkezzék neurológiai szakvizsgával, továbbá lehetõleg rehabilitációs szakvizsgával, vagy törekedjen ennek meg-
szerzésére,
– rendelkezzék tudományos minõsítéssel,
– szakmai-tudományos tevékenysége elismert legyen,
– képes legyen hazai és nemzetközi fórumokon az intézmény színvonalas képviseletére,
– rendelkezzen vezetõi és kutatói tapasztalattal,
– elõadóképes idegennyelv-tudással bírjon.
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A pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai önéletrajzot, mely összefoglalja eddigi szakmai, tudományos és közéleti munkásságát,
– publikációs jegyzékét,
– a megpályázott tanszék vezetésére, oktatásfejlesztésére vonatkozó elképzeléseit,
– a tudományos minõsítést tanúsító okiratot,
– a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok, valamint
– az idegennyelv-ismeretet tanúsító okiratok hiteles másolatát,
– erkölcsi bizonyítványt,
– az adatvédelmi törvény alapján készült nyilatkozatát a pályázati anyag kezelésérõl.

A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási és Kulturális Közlönyben való közzétételtõl számított 30 napon belül,
3 példányban, zárt borítékban, a fõiskola rektorának címezve. Cím: Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Neve-
lõintézete, 1125 Budapest, Kútvölgyi út 6.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pályázat a Neurorehabilitációs Tanszék oktatói és tanszékvezetõi állására”.
A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejétõl számított 30 napon belül.
Értesítés: az elbírálástól számított 5 napon belül.

Dr. Schaffhauser Franz s. k.,
rektor

A SZENT ISTVÁN EGYETEM rektora
pályázatot hirdet a
SZIE TESSEDIK SÁMUEL EGYETEMI KÖZPONT
rektorhelyettesi megbízásának betöltésére

A rektorhelyettesi megbízás 2009. július 1-jétõl 2011. augusztus 28-ig szól.

A rektorhelyettes feladata:
– a rektor munkájának segítése, vezetõi döntések elõkészítése, végrehajtása a SZIE szervezeti és mûködési szabályzatá-
ban foglaltak alapján, egyetemfejlesztési és egyéb vonatkozású feladatok ellátásában való közremûködés,
– a Tessedik Sámuel Egyetemi Központban a koordinációs és szervezési feladatok ellátása a szarvasi, békéscsabai, gyu-
lai karok között, a Szent István Egyetemen belüli harmonikus mûködtetés elõsegítése érdekében.

A rektorhelyettesi megbízás elnyerésére pályázhatnak az Szent István Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban álló
egyetemi/fõiskolai tanárok, illetve egyetemi/fõiskolai docensek közül azok, azok e feladat ellátásához szükséges vezetõi
gyakorlattal, tárgyalóképes idegennyelv-ismerettel, tudományos fokozattal, továbbá hazai és nemzetközi elismertséggel
rendelkeznek.

A rektorhelyettesi pályázatnak tartalmaznia kell:
– szakmai tudományos önéletrajzot,
– eddigi vezetõi oktatói, kutatói tevékenység leírását,
– a megpályázott feladatok megoldására vonatkozó programot és fejlesztési koncepciót,
– nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabályok és az SZMSZ szerint erre
jogosult bizottságok és testületek megismerhetik.

A pályázatokat dr. Solti László egyetemi tanár, rektor részére (2103 Gödöllõ, Páter K. u. 1.) kell benyújtani az Oktatási
és Kulturális Közlönyben történõ megjelenéstõl számított 30 napon belül 3 példányban.

Dr. Solti László s. k.,
egyetemi tanár, rektor
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A NYÍREGYHÁZI FÕISKOLA
pályázatot hirdet a
MÛSZAKI ÉS MEZÕGAZDASÁGI KAR
dékáni tisztségének betöltésére

A dékán feladata:
– a kar képviselete,
– a kar szervezeti egységeinek összehangolt irányítása és ellenõrzése,
– gazdálkodás a kar költségvetési kereteivel,
– az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározottak szerinti munkáltatói jogkörök gyakorlása,
– a kar oktatási, kutatási, tudományos tevékenységének továbbfejlesztése,
– a karon folyó képzés fejlesztése és korszerûsítése,
– a kar szakmai-közéleti és nemzetközi tevékenységének irányítása,
– a felsõoktatási törvényben, valamint az intézmény szervezeti és mûködési szabályzatában meghatározott további fel-
adatok,
– a kar pályázati tevékenységének felügyelete.

A megbízás feltételei, a pályázóval szemben támasztott követelmények:
– ismertség a kar képzéséhez tartozó tudományágban hazai és nemzetközi téren, elismertség felsõoktatási és/vagy szak-
mai fórumokon,
– felsõoktatási vezetõi gyakorlat,
– alkalmasság a kar oktatási, tudományos, mûszaki, igazgatási, humánpolitikai tevékenységének irányítására,
– koncepciózusság a kar oktatási, tudományos tevékenysége fejlesztésében és korszerûsítésében,
– az intézménnyel létesített teljes munkaidejû közalkalmazotti jogviszony,
– az intézmény küldetésnyilatkozatában megfogalmazott szellemiség elfogadása.

A dékáni megbízásra pályázhatnak egyetemi és fõiskolai tanárok, egyetemi docensek, valamint tudományos fokozattal
rendelkezõ fõiskolai docensek.
Az alkalmazás feltétele, hogy a pályázó az Ftv. 84. § (5) bekezdése szerinti kizárólagossági nyilatkozatot tett vagy tesz.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelenlegi munkahelyének megnevezését, beosztását, munkaköri besorolását,
– eddigi szakmai, oktatói, tudományos munkásságát, vezetõi tevékenységének részletes ismertetését,
– a kar vezetésével és fejlesztésével kapcsolatos terveit, azok megvalósítására vonatkozó elképzeléseit,
– szakmai kapcsolatait, fontosabb tanulmányútjait.

A pályázathoz mellékelni kell:
– szakmai önéletrajzot, a végzettséget, szakképzettséget, tudományos fokozatot, idegennyelv-tudást tanúsító okiratok
másolatát,
– tudományos publikációs jegyzékét,
– minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
– nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy pályázati anyagát a jogszabályokban és az egyetemi sza-
bályzatokban rögzített testületek megismerhetik.

A kinevezésre leghamarabb 2009. július 1. napjától kerül sor, legfeljebb ötéves idõtartamra.
A pályázatok benyújtásának határideje a megjelenést követõ 30. nap. A szabályszerûen összeállított pályázatokat a Nyír-
egyházi Fõiskola rektorának címezve, a Humánpolitikai Irodára kell benyújtani (4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 31/B).
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GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR
Vállalatgazdasági Tanszékére
részfoglalkozású fõiskolai docensi munkakörre

A kinevezendõ részfoglalkozású fõiskolai docens feladatai:
– gyakorlatok, szemináriumok, elõadások tartása, vizsgáztatás,
– tanulmányi segédletek, jegyzetek írása,
– részvétel a tananyagok, oktatási anyagok fejlesztésében, tantárgyi programok aktualizálásában, tantárgyfelelõsi fel-
adatok ellátásában,
– részvétel a hallgatók egyéni tantárgyi és diplomamunkájának konzultálásában, TDK-munkájának irányításában,
– részvétel a fõiskolai, kari közéletben, munkában,
– oktatás-, kutatásfejlesztési pályázatok készítése, benyújtása,
– hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon elõadások tartása,
– folyamatosan önálló kutatások végzése, azok eredményeinek publikálása hazai és nemzetközi kiadványokban.

A pályázóval szembeni követelmények:
– legalább 8 év szakmai gyakorlat,
– közgazdaság-tudományok területén szerzett PhD-fokozat,
– legalább egy világnyelv szaknyelven is elõadóképes ismerete,
– színvonalas publikációs tevékenység magyar és idegen nyelven,
– többéves, felsõoktatásban szerzett gyakorlat elõnyt jelent.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó jelentkezését a pályázati kiírásban foglaltakra,
– a pályázó részletes szakmai önéletrajzát, publikációs tevékenységének ismertetését,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul, hogy pályázati anyagát az intézmény arra jogosult bizottságai, testületei
megismerjék.

A kinevezésre leghamarabb 2009. július 1-jétõl kerül sor.
Bérezés: a Kjt. szerint.
A pályázatokat az intézmény rektorának címezve a Nyíregyházi Fõiskola Humánpolitikai Irodájában (4400 Nyíregyhá-
za, Sóstói u. 31/B) kérem megküldeni a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Központ honlapján való megjelenéstõl
számított 30 napon belül.

Prof. Dr. Jánosi Zoltán s. k.,
rektor

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmények vezetõi álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
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szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
vgy: vezetõi gyakorlat
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetõi program
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

Óvodavezetõ

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Balatonföldvár Város,
Bálványos Község,
Kereki Község, Puszta-
szemes Község,
Szántód Község
Önkormányzati
Óvodafenntartó
Társulása
8623 Balatonföldvár,
Petõfi S. u. 1.
Somogy megye
Telefon: (84) 540-330,
540-336

Mesevár Óvoda
(8623 Balatonföldvár,
Kõröshegyi u. 13.)
óvodavezetõ

Óvodapedagógusi v. és
szakképzettség, leg-
alább 10 év óvodapeda-
gógus munkakörben
töltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga

ÁEI: 2009. aug. 16.
A megbízás 5 évre,
2014. augusztus 15-ig szól.
Pbhi: 2009. máj. 31.
Pehi: 2009. júl. 31.
Ill: vp. a Kjt. és Korm. rendelet
szerint.
Csatolandó: ön., vpr. szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel, om., szgy. iga-
zolása, b., nyilatkozat a pályázati
anyagban foglalt személyes ada-
toknak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léséhez való hozzájárulásról.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Balatonföldvár Város
Polgármesteri Hivatala.

Bõcs Község
Képviselõ-testülete
3574 Bõcs,
Hõsök tere 1.

Bõcsi Napközi
Otthonos Óvoda
3574 Bõcs,
Rákóczi u. 102.
Tel.: (46) 318-225
óvodavezetõ
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.

Magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség, felsõfo-
kú óvodapedagógusi v.,
legalább 5 év óvodape-
dagógus munkakörben
töltött szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, óvodavezetés-
ben szerzett vgy.,

ÁEI: 2009. aug. 16.
A megbízás 2014. aug. 15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. máj. 31.
Pehi: 2009. júl. 31.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: részletes szgy-t is
igazoló szakmai ön., om., b.,
intézményvezetõi szakmai prog-
ram.
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Lf: az intézmény irá-
nyítása és képviselete a
vonatkozó jogszabá-
lyok, belsõ szabályza-
tok és az alapító
rendelkezései szerint
az intézmény alaptevé-
kenységébe tartozó fel-
adatok vezetõi
irányítása, továbbá a
részben önállóan gaz-
dálkodó költségvetési
szerv hatáskörébe tar-
tozó gazdálkodási fel-
adatokat. Az
óvodavezetõ felelõs az
intézmény szakszerû és
törvényes mûködésé-
ért, a takarékos gazdál-
kodásért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat,
dönt az intézmény mû-
ködésével kapcsolat-
ban minden olyan
ügyben, amelyet jog-
szabály vagy kollektív
szerzõdés (közalkal-
mazotti szabályzat)
nem utal más hatáskö-
rébe. Ellátja a közokta-
tási törvényben
meghatározott más lé-
nyeges feladatokat.

számítógép felhasználói
szintû kezelése (Word,
Excel).

A pályázatot zárt borítékban,
személyesen vagy postai úton
kell benyújtani „Pályázat óvoda-
vezetõi álláshelyre” felirattal el-
látva.
Pc: Bõcs község polgármesteré-
nek címezve, a polgármesteri hi-
vatal címére.
Nagy László polgármester
f: Szõnyi Tamásné tel.: (46)
318-009/102-es mellék.

Ercsi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2451 Ercsi,
Fõ u. 20.

Hétszínvirág Óvoda
Fejér megye,
2451 Ercsi,
Türr István u. 15.
óvodavezetõ
Lf: A Hétszínvirág
Óvoda és tagintézmé-
nye vezetése, óvodape-
dagógusi feladatok
ellátása.

A közoktatási törvény-
ben elõírt szakirányú
felsõfokú v., óvodape-
dagógusi oklevél, ma-
gyar állampolgárság,
büntetlen elõélet, cse-
lekvõképesség, óvoda-
pedagógus
munkakörben töltött
legalább 5 év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 16.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSzK-honlapon történõ
megjelenést követõ 30 napon be-
lül.
Pehi: a Pbhi-t követõ 90. nap.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: hiteles om., b., szak-
mai ön., szakmai és vpr. fejlesz-
tési elképzelések, pedagógusi,
illetve szakmai tevékenységet
igazoló dokumentumok másola-
ta, nyilatkozat arról, hogy a kép-
viselõ-testület a benyújtott
pályázatát zárt vagy nyílt ülésen
tárgyalja, illetve a hozzájáruló
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nyilatkozatot ahhoz, hogy a pá-
lyázat véleménynyilvánítás cél-
jából harmadik személynek
átadható.
A pályázatot zárt borítékban,
Ercsi város polgármesteréhez
kell benyújtani.
f: Szabó Tamás polgármester
Tel.: (25) 515-602.

Hajdúsámson Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
4251 Hajdúsámson,
Szabadság tér 5.

Eszterlánc Óvoda
Hajdú-Bihar megye,
Hajdúsámson,
Kossuth u. 11–15.
óvodavezetõ
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: az intézmény szak-
mai vezetése, egyéb
vezetõi feladatok ellá-
tása.

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v. és szakkép-
zettség, legalább 5 év
szgy., magyar állampol-
gárság, büntetlen elõ-
élet,
pedagógus-szakvizsga.
Elõny: felsõfokú képesí-
tés, pedagógus-szak-
vizsga keretében
szerzett intézményveze-
tõi szakképzettség, az
intézmény mûködésével
kapcsolatos egyéb szer-
zett egyetemi v., leg-
alább középfokú
nyelvvizsga, közoktatási
vezetõi szakon szerzett
képesítés, óvodai szak-
értõi képzettség, 5 év
óvodavezetõi gyakorlat,
helyismeret.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. aug.
15-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a közlöny megjelenését kö-
vetõ 30. nap.
Pehi: 2009. aug. 15.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön. a
Közokt. tv.-ben elõírtak szerint.
Vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
om., b., nyilatkozat a pályázati
anyag adatvédelmi kezelésérõl.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékon kérjük fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
108/2009., valamint a munkakör
megnevezését: „Óvodavezetõ”.
Pc: Hajdúsámson Város Önkor-
mányzata
f: Kanyóné Papp Klára jegyzõ
Tel.: (52) 590-590.

Kenézlõ Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3955 Kenézlõ,
Aradi út 49.
Tel.: (47) 344-028
Fax: (47) 544-000

Napközi Otthonos
Óvoda Kenézlõ
Intézményfenntartó
Társulás
3955 Kenézlõ,
Rózsa F. út 1.
óvodavezetõ

A Közokt. tv. szerinti
képesítés, legalább
10 év pedagógus-mun-
kakörben szerzett szgy.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2009. aug. 16.
A megbízás 2014. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2009. jún. 15.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30. nap
utáni elsõ testületi ülés.
Ill: vp. a Kjt szerint, egyéb jutta-
tások jogszabály, illetve fenntar-
tói döntés alapján.
Csatolandó: szakmai ön., szak-
mai vpr., fejlesztési elképzelés,
om., b.
A pályázatot 2 példányban, zárt
borítékban „Óvodavezetõi pályá-
zat” megjelöléssel kell benyújta-
ni.
Pc: Hunyadi Tibor polgármester.
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Lábatlan Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2541 Lábatlan,
József A. u. 60.
Tel.: (33) 517-500

Micimackó Óvoda
2541 Lábatlan,
Sallai I. u. 33.
óvodavezetõ

Óvodapedagógus v.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2009. aug. 15.
A megbízás 2014. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2009. máj. 4.
Pehi: 2009. jún. 30.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzelések.
A pályázatot 3 példányban kell
benyújtani.
Pc: Lábatlan város jegyzõje,
Schantzl Edit.

Nagykálló Város
Képviselõ-testülete
4320 Nagykálló,
Somogyi Béla út 5–7.

Nagykállói Egyesített
Óvoda és Bölcsõde
4320 Nagykálló,
Szabadságharcos út 8.
igazgató

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi v., pedagó-
gus-szakvizsga,
legalább 5 év feletti pe-
dagógus-munkakörben
szerzett szakmai tapasz-
talat, büntetlen elõélet,
cselekvõképesség, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSzK-honlapon történõ
megjelenést követõ 30 napon be-
lül.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
Ill: a Kjt. és Korm. rendelet sze-
rint.
Szl. nem biztosított.
Csatolandó: személyes adatokat,
életutat, szgy-t bemutató ön.,
közjegyzõ által hitelesített om.,
szgy. igazolását., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel, b., nyilatkozat,
hogy a pályázatot a képvise-
lõ-testület nyilvános vagy zárt
ülés keretében tárgyalja, teljes
bizonyító erejû magánokiratba
foglalt nyilatkozatot arról, hogy
a pályázó az általános alkalma-
zási feltételeknek megfelel. Nyi-
latkozatot arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi
megismeréséhez hozzájárul.
Nyilatkozatot arra vonatkozóan,
hogy a betekintésre jogosultak a
pszichológiai, illetve vezetõi
teszt eredményét megismerhetik.
A pályázati eljárásban hiánypót-
lásnak helye nincs.
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A pályázók személyes meghall-
gatáson vesznek részt, ahol szá-
mot kell adniuk szakmai
felkészültségükrõl, pszichológiai,
illetve vezetõi alkalmasságukról.
A meghallgatás idõpontjáról kü-
lön értesítést kapnak.
A pályázat elbírálásáról szóló ér-
tesítés írásban történik az elbírá-
lást követõ 8 napon belül.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani Juhász Zoltán polgár-
mester részére. A borítékra rá
kell írni: „Óvodavezetõi pályá-
zat”.
f: Juhász Zoltán polgármester
Tel.: (42) 263-101.

Nádudvar Városi
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
4181 Nádudvar,
Fõ út 119.

Napfény Óvoda és
Bölcsõde
Hajdú-Bihar megye,
4181 Nádudvar,
Kossuth u. 8.
óvodavezetõ
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: az intézmény ren-
deltetésszerû mûködé-
sének biztosítása, az
intézményben folyó
szakmai munka feltéte-
leirõl való gondosko-
dás.

Fõiskola, óvodapedagó-
gus, legalább 5 év szgy.,
vgy., vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás lefoly-
tatása, büntetlen elõélet,
magyar állampolgárság.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig
szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. jún. 10.
Pehi: 2009. jún. 25.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., szakmai vpr., szakmai hely-
zetelemzésre épülõ fejlesztési el-
képzeléseket is tartalmazó
program., hiteles om., b., nyilat-
kozat arról, hogy a pályázatával
kapcsolatban testületi ülés kere-
tében kívánja-e a zárt ülés meg-
tartását, adatvédelmi
nyilatkozatot.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékon kérjük fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
2544/2009., valamint a munka-
kör megnevezését: „Óvodai és
bölcsõdei intézményvezetõ”.
f: Beke Imre, tel.: (54) 529-010.

Pilismarót Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2028 Pilismarót,
Rákóczi út 15.
Tel.: (33) 508-170
Fax: (33) 508-180

Mesevár Óvoda
2028 Pilismarót,
Dózsa György u. 1.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógus iskolai v., leg-
alább 5 év
óvodapedagógus mun-
kakörben szerzett szgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pehi: a nevelõtestületi vélemé-
nyezés lejártát követõ elsõ testü-
leti ülés idõpontja.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., vpr., a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ fejlesztési elképze-
léssel., hiteles om., b.
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A pályázatot zárt borítékban
Pilismarót Község Önkormány-
zat polgármesterének címezve
kell benyújtani.
f: Benkovics László
polgármester.
Tel.: (33) 508-170.

Tiszanána–Kömlõ Álta-
lános Iskola és Óvoda
Intézményfenntartó
Társulás
3385 Tiszanána,
Fõ út 108/1.

Tiszanána–Kömlõ
Általános Iskola és
Óvoda
Napközi Otthonos
Óvoda
Heves megye,
3372 Kömlõ,
Kossuth L. út 3/1.
tagintézmény-vezetõ
(magasabb vezetõ).
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: az óvoda vezetésé-
vel kapcsolatos, jog-
szabályban elõírt és
gyakorlati feladatok
teljes körû ellátása.

Tiszanána–Kömlõ
Általános Iskola és
Óvoda
Napközi Otthonos
Óvoda
3385 Tiszanána,
Fõ út 116.
tagintézmény-vezetõ
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: az óvoda vezetésé-
vel kapcsolatos, jog-
szabályban elõírt és
gyakorlati feladatok
teljes körû ellátása.

Fõiskolai óvónõi v., leg-
alább 5 év szgy., fel-
használói szintû
számítógépes ismeretek,
magyar állampolgárság,
büntetlen elõélet.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. máj. 10.
Pehi: 2009. jún. 30.
Ill. Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat a személyes adatok
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését: „Tag-
intézmény-vezetõ, napközi ott-
honos óvoda”.
Pc: Tiszanána–Kömlõ Általános
Iskola és Óvoda
3372 Kömlõ,
Fõ út 26.
f: Németh István polgármester.
Tel.: (36) 481-182.
Pc: Tiszanána–Kömlõ Általános
Iskola és Óvoda
3385 Tiszanána,
Fõ út 116.
f: dr. Tóth József polgármester.
Tel.: (36) 566-002.

Várpalota Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
8100 Várpalota,
Gárdonyi G. u. 39.
Tel.: (88) 592-660

Szivárvány Napközi
Otthonos Óvoda
8100 Várpalota,
Körmöcbánya u. 3.
intézményvezetõ

A Közokt. tv.-ben meg-
határozott felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett gyakorlat.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás a képviselõ-testület
döntésétõl függõen 5, legfeljebb
10 év.
Pbhi: a KSzK honlapján való
megjelenést követõ 30. nap.
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Elõny: szakvizsgával
egyenértékû szakirányú
vezetõi szakképesítés.

Pehi: 2009. jún. 30.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om., b.,
nyilatkozat, melyben hozzájárul,
hogy a pályázati eljárásban részt
vevõk a pályázat tartalmát meg-
ismerhetik, nyilatkozat a va-
gyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség vállalásáról.
Pc: Németh Árpád polgármester.
A borítékra rá kell írni: „Pályá-
zat a Szivárvány Napközi Ottho-
nos Óvoda intézményvezetõi
álláshelyére”.

Zalatárnok–
Szentkozmadombja
községek
önkormányzatai
8947 Zalatárnok,
Petõfi u. 40.

Napközi Otthonos
Óvoda
Zalatárnok
8947 Zalatárnok,
Petõfi u. 12.
óvodavezetõ

Felsõfokú óvodapeda-
gógusi szakképzettség,
legalább 5 év óvodape-
dagógusi munkakörben
szerzett szgy., büntetlen
elõélet, cselekvõképes-
ség, vagyonnyilatko-
zat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: jelenleg alkalma-
zásban álló pedagógus,
legalább 3–5 év óvoda
vgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pbhi: 2009. máj. 20.
Pehi: 2009. jún. 22.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., om. az
eredeti bemutatása mellett, b.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzeléssel,
nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt személyes
adataikat a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges közlé-
séhez hozzájárul.
Pc: Napközi Otthonos Óvoda
8947 Zalatárnok,
Petõfi u. 12.
A borítékon fel kell tüntetni a
SZI/R/570/2/2009. számot és a
munkakör megnevezését: „Óvo-
dapedagógus”.
f: Ábrahám Aladár polgármester.
Tel.: (30) 593-7475.
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Bokod–Szákszend
Községi Önkormányza-
tok Közoktatási és
Közmûvelõdési
Intézményfenntartó
Társulása
2855 Bokod,
Hõsök tere 6.

Bokod–Szákszend
Kistérségi Általános
Mûvelõdési Központ
2855 Bokod,
Fõ u. 27.
igazgató
Kecskéd 2009. augusz-
tus 1-jével csatlakozik
az intézményhez.
Lf: az intézmény tör-
vényes mûködtetésé-
nek biztosítása,
vezetõi feladatainak
ellátása.

Felsõfokú szakirányú v.,
5 év szakmai gyakorlat.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a megjelenéstõl számított
30. nap.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: hiteles om., b., rész-
letes szakmai ön., vpr. fejlesztési
elképzelés, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó a pályázati
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul.
A pályázatot postai úton kell be-
küldeni. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni: „Igazgatói pályázat”.
Pc: Bokod–Szákszend Községi
Önkormányzatok Közoktatási és
Közmûvelõdési Intézményfenn-
tartó Társulása
f: Valter Alajos T. T. elnök.
Tel.: (34) 490-151.

Borsodbóta Község
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
3658 Borsodbóta,
Széchenyi út 42.

Borsodbótai Körzeti
Általános Iskola
3658 Borsodbóta,
Széchenyi út 42.
iskolaigazgató

Szakirányú felsõfokú is-
kolai v., pedagó-
gus-szakképzettség

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a KSzK-honlapon történõ
közzétételtõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. júl. 27.
Ill: a Kjt. és a közalkalmazotti
szabályzat szerint.
Szl. nincs.
Csatolandó: b., om., adatvédelmi
nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a pályázó a pályázati anya-
gában foglalt személyes adatai-
nak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, szakmai ön.,
vpr. és fejlesztési program.
A pályázatot 1 példányban, aján-
lott küldeményként kell benyúj-
tani.
Pc: Borsodbóta Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testületének
címére.
A borítékra rá kell írni a KSzK
pályázati adatbázisában szereplõ
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azonosító számot: 281-7/2009.,
valamint a munkakör megneve-
zését: „Iskolaigazgató”.
f: Borsodbóta Község Önkor-
mányzatának polgármestere.
Tel.: (48) 538-005.

Cece Nagyközség
Önkormányzata
7013 Cece,
Deák F. u. 13.
Tel.: (25) 505-150

Cecei Iskola
Fejér megye,
7013 Cece,
Árpád út 3.
intézményvezetõ
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: intézményvezetõi,
pedagógiai, tanügyi
igazgatási, pénzügyi
vezetõi feladatok a
Közokt. tv. alapján.

A Közokt. tv. alapján
fõiskolai v., vagyonnyi-
latkozat-tételi eljárás le-
folytatása, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. jún. 15.
Pehi: 2009. jún. 30.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., szak-
mai program, vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzeléssel, b., om.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani.
Pc: Cece Nagyközség
Önkormányzata.

Dávod Községi
Önkormányzat
Képviselõ-testülete
6524 Dávod,
Dózsa u. 61.

Forrás Általános Isko-
la, Óvoda és Könyvtár
6524 Dávod,
Dózsa u. 66.
intézményvezetõ
Lf: az intézmény tevé-
kenységi körébe tarto-
zó feladatok vezetõi
irányítása.

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év pedagó-
gus-munkakörben
szerzett szgy., nevelé-
si-oktatási intézmény-
ben pedagógus-
munkakörben fennálló,
határozatlan idõre szóló
alkalmazás, illetve a
megbízással egyidejûleg
pedagógus-munkakör-
ben történõ, határozat-
lan idõre szóló
alkalmazás. Büntetlen
elõélet.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga vagy azzal
egyenértékû képesítés.

ÁEI: 2009. júl. 16.
A megbízás 2014. júl. 15-ig tart.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSzK-honlapon való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
Szl: nincs.
Ill: a Kjt. és Korm. rendelet sze-
rint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b., om.,
szgy. igazolások arról, hogy hol,
milyen munkakörben, mennyi
ideig dolgozott. Az igazolás
módja: munkahelyi igazolások.
Nyilatkozat arról, hogy a pályá-
zati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul, nyilatkozat arról, hogy a pá-
lyázata nyilvános ülésen történõ
elbírálásához hozzájárul-e, nyi-
latkozat összeférhetetlenségrõl
és arról, hogy a megbízása esetén
vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettségének eleget tesz.
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A pályázatot 2 példányban (egy
eredeti és egy másolat), zárt borí-
tékban kell benyújtani. A boríté-
kon fel kell tüntetni: „Pályázat a
Forrás Általános Iskola, Óvoda
és Könyvtár intézményvezetõi
munkakörére”.
Pc: Dávod Község Polgármesteri
Hivatala.
A pályázat eredményérõl vala-
mennyi pályázót írásban értesí-
tünk.
f: Tel.: (79) 481-088.

Ercsi Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2451 Ercsi,
Fõ u. 20.

Eötvös József Általá-
nos Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási
Intézmény, mint több-
célú intézmény
2451 Ercsi,
Szent I. u. 8–10.
intézményvezetõ
Lf: Eötvös József Álta-
lános Iskola és Alapfo-
kú Mûvészetoktatási
Intézmény vezetése.

A Közokt. tv. szerinti
szakirányú felsõfokú v.,
általános iskolai tanítói,
tanári oklevél vagy ze-
nemûvészeti tanszakon
szerzett felsõfokú peda-
gógus v., magyar állam-
polgárság,
cselekvõképesség, bün-
tetlen elõélet, pedagó-
gus-munkakörben
szerzett, legalább 5 év
szgy., illetve zenemûvé-
szeti tanszakon szerzett
felsõfokú pedagógus v.
esetén 3 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, felhasználói
szintû MS Office (irodai
alkalmazások) ismerete.

ÁEI: 2009. aug. 15.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a KSzK-honlapon való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a benyújtást követõ
60. nap.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: hiteles om., b., szak-
mai ön., vpr., fejlesztési elképze-
lések, szgy. igazolása,
nyilatkozat arra vonatkozóan,
hogy a képviselõ-testület a be-
nyújtott pályázatát zárt vagy nyílt
ülésen tárgyalja, illetve a hozzá-
járuló nyilatkozatát ahhoz, hogy
a pályázat véleménynyilvánítás
céljából harmadik személynek át-
adható.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani.
Pc: Ercsi város polgármestere.
f: Szabó Tamás polgármester.
Tel.: (25) 515-602.

Galambok és Zalaszent-
jakab Község
Önkormányzatának
Intézményfenntartó
Társulása

Általános Iskola és
Óvoda Galambok
Intézmény
8754 Galambok,
Petõfi S. u. 2.
vezetõ
Lf: a Közokt. tv. sze-
rint.

A közokt. tv. alapján
felsõfokú (egyetemi
vagy fõiskolai szintû) v.
és szakképzettség, peda-
gógus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., bün-
tetlen elõélet.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pbhi: a KSzK-honlapon való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ elsõ képviselõ-tes-
tületi ülés.
Ill: a Kjt. és Korm. rendelet sze-
rint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
fejlesztési elképzelések, szgy.
igazolása, b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban
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foglalt személyes adatainak a pá-
lyázati eljárással összefüggõ keze-
léséhez hozzájárul, pályázatába az
elbírálásban részt vevõk betekint-
hetnek, a pályázat tartalmát meg-
ismerhetik, valamint arról, hogy a
pályázatának zárt vagy nyílt ülé-
sen történõ tárgyalását kéri.
Pc: Galambok polgármestere.
8754 Galambok,
Ady Endre u. 2.
f: Tel.: (93) 358-130.

Gönyû Község
Képviselõ-testülete
9071 Gönyû,
Kossuth L. u. 67.
Tel.: (96) 353-143

Széchenyi István
Általános Iskola
9071 Gönyû,
Kossuth L. u. 65.
igazgató
Lf: az iskola szakszerû
és törvényes mûködte-
tése, munkáltatói jo-
gok gyakorlása, döntés
az intézmény mûködé-
sével kapcsolatban
minden olyan ügyben,
amelyet jogszabály
nem utal más hatáskö-
rébe.

Az iskolai oktatásban
pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú iskolai v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett legalább 5 év szgy.
[Szgy.-ként elfogadható
a Közokt. tv. 18. § (6)
bekezdésében felsorolt
munkakörökben eltöltött
idõ is, ha a pályázó ren-
delkezik legalább 3 év, a
törvény 18. § (5) bekez-
désében meghatározott
szgy.-vel], nevelési-ok-
tatási intézményben pe-
dagógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás, va-
gyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítése,
büntetlen elõélet és cse-
lekvõképesség.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi gyakorlat, idegen-
nyelv-tudás, pedagógus-
szakvizsga, másodszor
és további alkalommal
történõ megbízás esetén
a pedagógus-szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség.

ÁEI: 2009. aug. 16.
A megbízás 2019. aug. 15-ig
szól.
Pbhi: 2009. máj. 8.
Pehi: várhatóan a 2009. augusz-
tusi képviselõ-testületi ülés.
Ill: a Kjt. szerint, valamint a vo-
natkozó rendeletek alapján, p.,
vp.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
szakmai koncepció, om., b., nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati
anyagban foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul.
A pályázót a Pehi-t követõ 21 na-
pon belül a szakértelemmel ren-
delkezõ bizottság meghallgatja.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
773/2009., valamint a munkakör
megnevezését: „Általános iskolai
igazgató”.
Pc: Gönyû Község Önkormány-
zata Képviselõ-testületének cí-
mezve, Gönyû község jegyzõje.
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Kartal Nagyközségi
Önkormányzat
2173 Kartal,
Baross u. 103.
Tel.: (28) 567-085
Fax: (28) 567-106
E-mail: kar-
talph@vnet.hu

Könyves Kálmán
Általános Iskola
2173 Kartal,
Iskola tér 1.
igazgató

Fõiskolán vagy egyete-
men szerzett tanári, ta-
nítói v. és
szakképzettség, 5 év (el-
sõsorban általános isko-
lában,
pedagógus-munkakör-
ben szerzett) szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga.

ÁEI: 2009. aug. 16.
A megbízás 5 vére, 2014. aug.
15-ig szól.
Pbhi: a közlönyben történõ meg-
jelenéstõl számított 30 napon be-
lül.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártát követõ 30 napon belül, de
legkésõbb a 30. napot követõ el-
sõ testületi ülésen.
Ill: vonatkozó jogszabályok sze-
rint.
Juttatások: étkh., vp.
A pályázatot zárt borítékban,
2 példányban kell benyújtani.
Csatolandó: eddigi munkaviszo-
nyokról, szgy. igazolása, szemé-
lyes adatok kezelésére vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat, vpr. Nyi-
latkozat arról, hogy sikeres pályá-
zat esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz, pá-
lyázatának nyílt vagy zárt ülésen
való tárgyalásához járul hozzá, a
személyes adatainak a pályázati el-
járással összefüggõ kezeléséhez
történõ hozzájárulását.
Pc: Kartal Nagyközség Önkor-
mányzata.
f: Tel.: (28) 567-085 és kar-
talph@vnet.hu.

Bácskai Általános
Mûvelõdési Központ
6447 Felsõszentiván,
Szent István u. 19.
Tel.: (79) 353-761

Bácskai ÁMK
Általános Iskolájának
Katymári
Tagintézménye
6445 Katymár,
Szent István király
u. 33.
tagintézmény-vezetõ

Szakirányú felsõfokú
pedagógiai v., 5 év
szgy.
Elõny: vgy., közokta-
tás-vezetõi szakvizsga,
német vagy horvát
nyelvismeret, számítás-
technikai alapismeretek.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a megjelentést követõ
30. nap.
Pehi: a beadást követõ 30. nap.
A pályázatot 2 példányban kell
benyújtani.
Ill: Kjt. szerint.
Szl. nincs.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. kü-
lönös tekintettel a nemzetiségi
nevelésre vonatkozóan, b., om.
Pc: Bácskai ÁMK igazgatója.

Körmend Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
9900 Körmend,
Szabadság tér 7.

Olcsai-Kiss Zoltán
Általános Iskola
9900 Körmend,
Thököly u. 31.
igazgató

Vonatkozó jogszabá-
lyok szerint.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Pehi: 2009. jún. 30.
Csatolandó: om., b., ön., vpr.
Pc: Bebes István polgármester.
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f: Polgármesteri Hivatal
Körmend
Tel.: (94) 592-937.

Nagykálló Város
Képviselõ-testülete
4320 Nagykálló,
Somogyi Béla út 5–7.

Nagykállói Gimnázi-
um, Szakközépiskola
és Kollégium
4320 Nagykálló,
Korányi F. út 23–27.
igazgató

Egyetemi tanári v. és
szakképzettség, pedagó-
gus-szakvizsga, leg-
alább 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., bün-
tetlen elõélet,
cselekvõképesség, va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: a KSzK-honlapon való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a Pbhi. lejártát követõ
30 napon belül.
Ill: a Kjt. és Korm. rendelet sze-
rint.
Szl. nincs.
Csatolandó: részletes szakmai ön.,
közjegyzõ által hitelesített om.,
szgy. igazolása., vpr. a szakmai
helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzeléssel, b., nyilatkozat arról,
hogy a pályázatot a képviselõ-tes-
tület nyilvános vagy zárt ülés kere-
tében tárgyalja, teljes bizonyító
erejû magánokiratba foglalt nyilat-
kozatot arról, hogy a pályázó az ál-
talános alkalmazási feltételeknek
megfelel. Nyilatkozat, hogy a pá-
lyázati anyagban foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul. Nyilatkozatot arra vonatkozó-
an, hogy a betekintésre jogosultak
a pszichológiai, illetve vezetõi
teszt eredményét megismerhetik.
A pályázati eljárásban hiánypót-
lásnak helye nincs.
A pályázati eljárásban a pályázók
személyes meghallgatáson vesz-
nek részt, ahol számot kell adni-
uk szakmai felkészültségükrõl,
pszichológiai, illetve vezetõi al-
kalmasságukról. A pályázók a
meghallgatás idõpontjáról külön
értesítést kapnak.
A pályázati elbírálásáról szóló
értesítés írásban történik, az elbí-
rálást követõ 8 napon belül.
A pályázatot zárt borítékban kell
benyújtani. A borítékra rá kell ír-
ni: „Iskolaigazgatói pályázat”.
Pc: Juhász Zoltán polgármester.
f: Juhász Zoltán polgármester.
Tel.: (42) 263-101.
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Általános Mûvelõdési
Központ
igazgatója
8391 Sármellék,
Felszabadulás u. 1–2.
Tel.: (83) 355-025
Fax: (83) 355-011

ÁMK Általános Iskola
8391 Sármellék,
Felszabadulás u. 1–2.
intézményegység-
vezetõ

Szakirányú felsõfokú v.
és szakképzettség, 5 év
pedagógus-munkakör-
ben szerzett szgy., 5 év
közoktatási intézmény-
ben szerzett vgy., köz-
oktatás-vezetõi
szakvizsga.
Elõny: közmûvelõdés-
ben szerzett szgy., pá-
lyázatírói tapasztalat,
pedagógus-munkakör-
ben jelenleg is fennálló
határozatlan idejû kine-
vezés.

ÁEI: 2009. aug. 17.
A megbízás 5 évre, 2014. aug.
17-ig szól.
Pbhi: 2009. máj. 29.
Pehi: 2009. jún. 30.
Csatolandó: hiteles om., b., az
ÁMK pedagógiai, mûvelõdési
programját alapul vevõ részletes
vpr., fejlesztési elképzelések, a
korábbi munkaviszonyokra vo-
natkozó igazolás.
f: Dufkáné Vincze Mária
igazgató.
Tel.: (83) 355-025.
Pc: ÁMK Általános Iskolája.
A pályázatot írásban, zárt borí-
tékban 1 eredeti és 1 másolati
példányban „Intézményegy-
ség-vezetõi pályázat” megjelö-
léssel, személyesen vagy postai
úton kell benyújtani. Postai út
esetén a postára adás napja az
irányadó.

Somogy Térségi Integ-
rált Szakképzõ Központ
Középiskola,
Szakiskola
és Kollégium
8600 Siófok,
Bakony u. 2.
Tel./fax: (84) 310-857

Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Krúdy Gyula Szakkö-
zépiskolája és Szak-
iskolája
8600 Siófok,
Koch R. u. 8.
tagintézmény-igazgató
(magasabb vezetõi
megbízás)

Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Rudnay Gyula Közép-
iskolája és Szakisko-
lája
8660 Tab,
Virág u. 12–14.
tagintézmény-igazgató
(magasabb vezetõi
megbízás)

Szakirányú egyetemi v.,
pedagógus-szakvizsga
(közoktatási vezetõi v.),
pedagógus-munkakör-
ben szerzett 5 év szgy.,
büntetlen elõélet.
Elõny: informatikai is-
meret, vgy.

ÁEI: 2009. aug. 4.
A megbízás 2014. aug. 3-ig,
5 évre szól.
Pbhi: 2009. máj. 25.
Pehi: 2009. júl. 15.
Juttatás: ill. és p. a Kjt. szerint.
Csatolandó: személyes adatokat
is tartalmazó részletes szakmai
ön., om., b., vpr., nyilatkozat arra
vonatkozóan, hogy a pályázati
anyagot a jogszabályban elõírt
bizottság is megismerheti.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani, a borítékon feltüntetve
a megbízás megnevezését.
Pc: Somogyi TISZK Közép- és
Szakiskola.
f: Szamosi Lóránt igazgató.
Tel.: (84) 310-858.
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Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Nagyváthy János
Szakközépiskolája és
Szakiskolája
8840 Csurgó,
Iharosi u. 2.
tagintézmény-igazgató
(magasabb vezetõi
megbízás)

Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Mathiász János
Középiskolája és
Szakiskolája
8630 Balatonboglár,
Szabadság u. 41.
tagintézmény-igazgató
(magasabb vezetõi
megbízás)

Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Dráva Völgye Közép-
iskolája
7570 Barcs,
Latinka S. u. 13.
tagintézmény-igazgató
(magasabb vezetõi
megbízás)

Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Nagyatádi Szakképzõ
Iskolája
7500 Nagyatád,
Baross G. u. 6.
tagintézmény-igazgató
(magasabb vezetõi
megbízás)

Somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola
Központi Kollégiuma
7570 Barcs,
Latinka S. u. 13.
tagintézmény-igazgató
(magasabb vezetõi
megbízás)
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Solymár Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2083 Solymár,
József A. u. 1.
Tel.: (26) 560-600
Fax: (26) 560-606
E-mail: jegyzo@soly-
mar.hu

Hunyadi Mátyás
Német Nemzetiségi
Általános és
Mûvészeti Alapiskola
2083 Solymár,
Templom tér 26.
igazgató

Jogszabályi kötelezõ
(minimum) feltételek:
Kjt. és Korm. rendelet, a
Közokt. tv., az MKM
rendelet és a pedagó-
gus-továbbképzésrõl
szóló 277/1997.
(XII. 22.) Korm. rende-
letnek való megfelelés.
Kiemelve: felsõfokú v.,
pedagógus-munkakör-
ben eltöltött legalább
5 év szgy.
Elõny: legalább 10 év
szgy., pedagógus-szak-
vizsga keretében szer-
zett intézményvezetõi
szakképzettség (közok-
tatás-vezetõi szakvizs-
ga), német nemzetiségi
tanítói v., közép- vagy
felsõfokú, államilag el-
ismert német vagy angol
nyelvvizsga.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 2014. aug. 15-ig
szól.
Pehi: a megjelenéstõl számított
60. napot követõ képviselõ-testü-
leti ülés.
Csatolandó: szakmai ön., kézzel
írt motivációs levél, vpr., hiteles
om., adatvédelmi nyilatkozat, va-
lamint 1 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány.
Pc: Solymár Nagyközség
Önkormányzata,
dr. Hanselka Ágnes aljegyzõ.

Vas Megye Közgyûlése
9700 Szombathely,
Berzsenyi Dániel tér 1.
Tel.: (94) 515-750

Béri Balogh Ádám
Gimnázium, Posta- és
Bankforgalmi Szak-
középiskola
9800 Vasvár,
Járdányi u. 13.
intézményvezetõ

Rázsó Imre Szakkö-
zépiskola, Szakiskola
és Kollégium
9900 Körmend,
Rákóczi F. u. 2.
intézményvezetõ

Egyetemi szintû – a
Közokt. tv. szerinti – az
adott intézményben pe-
dagógus-munkakör be-
töltéséhez szükséges v.
és szakképzettség, leg-
alább 5 év szgy., büntet-
len elõélet.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi v. és valamelyik
európai uniós nyelv
ismerete.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Pbhi: 2009. máj. 14.
Pehi: Korm. rendelet szerint.
Alapbér és magasabb vp: a Kjt.
és Korm. rendelet szerint.
A pályázatot 5 példányban kell
benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot: a vasvári in-
tézmény tekintetében
2078/2009., illetve a körmendi
intézmény esetében 2077/2009.,
valamint a munkakör megneve-
zését: „Igazgató”.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
szakmai fejlesztési elképzelések,
om., b.
Pc: Vas Megyei Közgyûlés.
f: Kapiller Sarolta
titkárságvezetõ
Tel.: (94) 515-756.
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Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulás
Társulási Tanácsa
9700 Szombathely,
Hollán E. u. 21. II/4.
Tel.: (94) 322-881

Rumi Rajki István
Általános Mûvelõdési
Központ
9766 Rum,
Béke u. 20.
igazgató
(magasabb vezetõ)

Fõiskolai szintû pedagó-
gus-szakképzettség, leg-
alább 5 év közoktatási
és közmûvelõdési intéz-
ménynél szerzett szgy.

ÁEI: 2009. szept. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. aug.
15-ig szól.
Pbhi: 2009. május 8.
Pehi: 2009. július 15.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr., a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om., b.
A pályázatot postai úton „Igazga-
tói pályázat” megjelöléssel kell
benyújtani.
Pc: Szombathelyi Kistérség
Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa
9700 Szombathely,
Hollán E. u. 21. II/4.

Tiszanána–Kömlõ
Általános Iskola és
Óvoda Intézményfenn-
tartó Társulás
3385 Tiszanána,
Fõ út 108/1.

Tiszanána–Kömlõ
Általános Iskola és
Óvoda
Heves megye,
3385 Tiszanána,
Hunyadi út 1.
iskolai intézményegy-
ség-vezetõ
fõigazgató
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: Tiszanána–Kömlõ
Általános Iskola és
Óvoda Intézményfenn-
tartó Társulásban sze-
replõ intézmények
vezetése, szakmai
munkájának irányítása.

Fõiskolai v. (pedagó-
gus), legalább 5 év
szgy., felhasználói szin-
tû számítógépes ismere-
tek, magyar
állampolgárság, büntet-
len elõélet.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, vgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. máj. 10.
Pehi: 2009. jún. 10.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., b., om.,
vpr. a szakmai helyzetelemzésre
épülõ fejlesztési elképzelésekkel,
nyilatkozat a személyes adatok
pályázati eljárással összefüggõ
kezeléséhez.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. Kérjük a borítékon fel-
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot, vala-
mint a munkakör megnevezését:
intézményegység-vezetõ, fõigaz-
gató.
Pc: Tiszanána–Kömlõ Általános
Iskola és Óvoda Intézményfenn-
tartó Társulás
3385 Tiszanána,
Fõ út 108/1.
f: dr. Joó István körjegyzõ.
Tel.: (36) 566-002

Tiszanána–Kömlõ
Általános Iskola és
Óvoda
Általános Iskola
3372 Kömlõ,
Fõ u. 18–20.

Pehi: 2009. jún. 30.
Kérjük a borítékon feltüntetni a
pályázati adatbázisban szereplõ
azonosító számot, valamint a
munkakör megnevezését, tagin-
tézmény vezetõ általános iskola.
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tagintézmény-vezetõ
(magasabb vezetõ)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: feladatait a Kö-
zokt. tv.-ben meghatá-
rozott vezetõi
feladatok megosztása,
valamint az SzMSz ve-
zetõi tevékenységre
meghatározott munka-
megosztás, illetve a fõ-
igazgató útmutatásai
alapján végzi. A fõ-
igazgatót tagintézmé-
nyében felelõsséggel
képviseli. A tagintéz-
mény vezetésével kap-
csolatos jogszabályban
elõírt és gyakorlati fel-
adatok teljes körû ellá-
tása. Kötelezõ tanítási
órák száma 8.

Pc: Tiszanána-Kömlõ Általános
Iskola és Óvoda.
3372 Kömlõ, Fõ út 26.
f: Németh István polgármester.
Tel.: (36) 481-182.

Tokaj Város
Önkormányzata
3910 Tokaj,
Rákóczi u. 54.

Tokaji Ferenc Gimná-
zium, Szakközépiskola
és Kollégium
3910 Tokaj,
Bajcsy-Zsilinszky E.
u. 18–20.
intézményvezetõ

Egyetemi szintû tanári
v. és szakképzettség,
legalább 5 év pedagó-
gus-munkakörben szer-
zett szgy.,
pedagógus-szakvizsga.
Amennyiben a pályázó
elõzetesen igazgatói fel-
adatkört töltött be: pe-
dagógus-szakvizsga
keretében szerzett intéz-
ményvezetõi szakkép-
zettség, büntetlen
elõélet. A nevelési-okta-
tási intézményben peda-
gógus-munkakörben
fennálló, határozatlan
idõre szóló alkalmazás,
illetve a megbízással
egyidejûleg pedagó-
gus-munkakörben törté-
nõ, határozatlan idõre
szóló alkalmazás. Va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 5 évre, 2014. júl.
31-ig szól.
Pbhi: a KSzK-honlapon való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a megjelenéstõl számított
90 napon belül.
Ill: a Kjt. szerint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, b., hite-
lesített om., nyilatkozat arról,
hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul. Nyilat-
kozat arról, hogy hozzájárul-e a
pályázata nyílt bizottsági és kép-
viselõ-testületi ülésen történõ tár-
gyalásához.
A pályázatot zárt borítékban,
postai úton, 1 példányban kell
benyújtani „Pályázat a Tokaji
Ferenc Gimnázium Szakközépis-
kola és Kollégium igazgatói
álláshelyére” feltüntetésével.
Pc: Tokaj város polgármestere,
polgármesteri hivatal.
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Kereskedelmi és
Idegenforgalmi
Középiskola
3910 Tokaj,
Bodrogkeresztúri u. 5.
intézményvezetõ

ÁEI: 2009. aug. 15.
A megbízás 2014. aug. 14-ig tart.
A pályázatot zárt borítékban,
postai úton, 1 példányban kell
benyújtani „Pályázat a Kereske-
delmi és Idegenforgalmi Közép-
iskola igazgatói álláshelyére”
feltüntetésével.

Általános Mûvelõdési
Központ
vezetõ
2473 Vál,
Szent István tér 1.

Vajda János Általános
Iskola
2473 Vál,
Szent István tér 1.
igazgató
(magasabb vezetõ)

Fõiskolai vagy egyetemi
v., 5 év, elsõsorban álta-
lános iskolában, peda-
gógus-munkakörben
szerzett szgy., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljárás
lefolytatása.
Elõny: közoktatás-veze-
tõi szakvizsga.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig tart.
Pbhi: a közlönyben való megjele-
néstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezést követõ
elsõ igazgatótanácsi ülés.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: a Közokt. tv.-ben
elõírt szgy.-t igazoló szakmai
ön., vpr. a szakmai helyzetelem-
zésre épülõ elképzeléssel, köz-
jegyzõ által hitelesített om., egy
hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány.
A pályázatot postai úton vagy
személyesen kell benyújtani.
A borítékra kérjük ráírni:
„ÁMK Vajda János Általános
Iskola igazgatói pályázat”.
Pc: ÁMK.
f: Ujszászi Józsefné
ÁMK vezetõ.
Tel.: (30) 655-8018.

Zsombó–Csólyospálos
Községek Közoktatási
Intézményi Társulása
Társulási Tanácsa
6792 Zsombó,
Alkotmány u. 3.
Tel.: (62) 595-555

Zsombó–Csólyospálos
Községek Általános
Iskolája, Óvodája,
Alapfokú Mûvészet-
oktatási Intézmény
igazgató

Fõiskolai vagy egyetemi
pedagógusi v., legalább
5 év nevelési-oktatási
intézményben szerzett
szgy.
Elõny: általános iskolai
gyakorlat, pedagó-
gus-szakvizsga, B kate-
góriás jogosítvány,
számítógépes ismeret
(legalább felhasználói
szinten), angol vagy
francia vagy német
nyelvek társalgási szintû
ismerete.

ÁEI: 2009. júl. 2.
A megbízás 2014. júl. 1-jéig
szól, 3 hónap próbaidõ kikötésé-
vel.
Pbhi: a KSzK-honlapon való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. júniusi képviselõ-tes-
tületi és társulási tanács ülése.
Ill: a Kjt. szerint.
A pályázatot 1-1 példányban, zárt
borítékban személyesen vagy pos-
tai úton lehet benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., vpr. a
szakmai helyzetelemzésre épülõ
fejlesztési elképzeléssel, om., b.,
nyilatkozat a személyes adatok-
nak a pályázati eljárással össze-
függõ kezeléséhez való
hozzájárulásról.
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Pc: Zsombó község
polgármestere
6792 Zsombó, Alkotmány u. 3.
f: Á. Fúrús János, Csólyospálos
község polgármestere személye-
sen vagy telefonon: (77) 486-049
és Gyuris Zsolt, Zsombó község
polgármestere személyesen vagy
telefonon: (62) 591-550.

Egyéb vezetõ

Dél-Békési Térség
Többcélú Társulás
5830 Battonya,
Fõ u. 91.

2009. okt. 1-jétõl létre-
hozandó:
Dél-békési Kistérség
Humánszolgáltató
Gyermekjóléti és Gon-
dozási Központ Szoci-
ális intézménye
igazgató
Lf: az intézmény szak-
mai és gazdasági veze-
téséhez, irányításához
kapcsolódó tevékeny-
ségek, valamint mun-
káltatói jogok
gyakorlása.
Az intézmény által
biztosított ellátási for-
mák: A Dél-békési
Kistérség 13 települé-
sén: étkeztetés, házi
segítségnyújtás, csa-
ládsegítés, idõskorúak
nappali ellátása, idõs-
korúak ápoló, gondozó
otthoni ellátása, jelzõ-
rendszeres házi segít-
ségnyújtás, támogató
szolgálat, gyermekjó-
léti szolgálat.

Az 1/2000. (I. 7.)
SzCsM rendelet 3. szá-
mú melléklete szerinti
szakirányú szakképzett-
ség, legalább 5 év felsõ-
fokú v.-t vagy felsõfokú
szakmai képesítést
igénylõ, a szociális ellá-
tás területén végzett
munkakörben szerzett
szgy., legalább 3 év
vgy., szociális szakvizs-
ga, büntetlen elõélet.
Elõny: a kistérségi fel-
adatellátásban megszer-
zett vgy., vagy
gyakorlat integrált szo-
ciális intézmény irányí-
tásában szerzett vgy.
idõsellátás területére
szociális szakvizsga.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Ill: a Kjt. és Korm. rendelet sze-
rint.
Pbhi: a Szociális és Munkaügyi
Közlönyben, illetve az Oktatási
és Kulturális Közlönyben történõ
megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a Pbhi lejártát követõ elsõ
társulási ülés.
A pályázatot papír alapon és
CD-n, postai úton, ajánlott külde-
ményben kell beküldeni.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., b., om., vpr., az intézmény
szakmai és gazdasági mûködési
vonatkozó szakmai program, nyi-
latkozat arról, hogy a gyermekek
védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény 15. §-ának (8) bekezdé-
sében meghatározott kizáró ok
vele szemben nem áll fenn. Nyi-
latkozat arról, hogy a pályázati
anyagában foglalt személyes ada-
tainak a pályázati eljárással
összefüggõ kezeléséhez hozzájá-
rul. Vagyonnyilatkozat-tételi kö-
telezettség tudomásulvételérõl
szóló nyilatkozat.
Pc: Dél-békési Térség Többcélú
Társulás dr. Karsai József elnök
részére.
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Budapest Fõváros
XIV. Kerület Zugló
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
1145 Budapest,
Pétervárad u. 2.
Tel.: 467-9203

Zuglói Sportközpont
és Pedagógiai Szak-
szolgálat
1149 Budapest,
Kövér Lajos u. 5.
Tel.: 363-3319
igazgató
Többcélú Intézmény,
általános mûvelõdési
központ.
Fõ feladatai: sportfel-
adatok, pedagógiai
szakszolgálat kereté-
ben gyógytestnevelés
ellátása, úszásoktatás.

Szakirányú egyetemi v.,
legalább 5 év szakkép-
zettségnek megfelelõ
munkakörben szerzett
szgy., büntetlen elõélet.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, legalább 5 év
közoktatásban végzett
szgy.

ÁEI: 2009. aug. 16.
A közalkalmazotti jogviszony
határozatlan idõre, a magasabb
vezetõi megbízás 2014. augusz-
tus 15-ig, határozott idõre szól.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a véleményezési határidõ
lejártától számított 30. napot kö-
vetõ elsõ képviselõ-testületi ülés.
Ill: vp. Kjt. és Korm. rendelet
szerint.
Csatolandó: hiteles om., b., szgy.
igazolása, szakmai ön., vpr., Kjt.
alapján készült nyilatkozat a pá-
lyázati anyag kezelésérõl.
Pc/f: Budapest-Zugló Polgármes-
teri Hivatal Oktatási és
Mûvelõdési Osztály.

Brassai Sámuel
Gimnázium és Mûszaki
Szakközépiskola
4029 Debrecen,
Víztorony u. 3.
Tel.: (52) 411-885
igazgató: Tirpák Zsolt
E-mail: brassai@bras-
sai.hu

Brassai Sámuel Gim-
názium és Mûszaki
Szakközépiskola
szakképzési igazgató-
helyettes

Nevelési-oktatási intéz-
ményben pedagó-
gus-munkakör
betöltéséhez szükséges
felsõfokú pedagó-
gus-szakképesítés, leg-
alább 5 év szgy.
Elõny: pedagógus-szak-
vizsga, közoktatás-veze-
tõi szak, vgy., az iskola
képzési profiljának
megfelelõ szakképzési
gyakorlat.

ÁEI: 2009. aug. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Pbhi: a KSzK-honlapon való
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a 30 napos véleményezési
határidõ lejártát követõen.
Csatolandó: szakmai ön., om.,
az intézmény szakképzését érintõ
helyzetelemzésre épülõ fejleszté-
si elképzelések, nyilatkozat a
személyes adatok kezelésérõl,
nyilatkozat, melyben hozzájárul,
hogy a pályázati anyagát a jog-
szabály alapján a véleményezésre
jogosultak megismerhetik.
A pályázatot zárt borítékban, há-
rom példányban ajánlott levél
formájában vagy személyesen
kell benyújtani.
Pc: Tirpák Zsolt, a Brassai Sámu-
el Gimnázium és Mûszaki Szak-
középiskola igazgatója.
f: Tirpák Zsolt igazgató.

Kecskemét Megyei
Jogú Város Közgyûlése

Kecskeméti Ifjúsági
Otthon
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 4.
igazgató
Lf: az intézmény egy-
személyi felelõs veze-
tõjeként biztosítja az

A Kjt. szerint, valamint
a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendeletben meg-
határozott képesítés,
legalább 5 év szgy., ki-
emelkedõ szakmai vagy
tudományos tevékeny-
ség.

ÁEI: 2009. okt. 1.
A megbízás 2014. jún. 30-ig tart.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a Pbhi-t követõ 30 napon
belül.
Ill: Kjt. és a 150/1992. (XI. 20.)
Korm. rendelet szerint.
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intézmény szakszerû
mûködését, az alapító
okiratban meghatáro-
zott célkitûzések meg-
valósítását. Felelõs a
kulturális értékeket
hordozó, az ifjúság
személyiségformálását
segítõ szakmai munka
színvonaláért, az
ésszerû és takarékos
gazdálkodásért, a költ-
ségvetési elõirányzat
betartásáért, a kezelé-
sében lévõ vagyon
rendeltetésszerû hasz-
nálatáért, gyakorolja a
munkáltatói jogokat az
intézményben foglal-
koztatott közalkalma-
zottak felett, képviseli
az intézményt a fenn-
tartó önkormányzat és
más hatóságok elõtt.

Csatolandó: szakmai ön., az ed-
digi szakmai vagy tudományos
tevékenység bemutatásával, om.,
b., korábbi jogviszonyok, mun-
kaviszonyokról kiadott munkál-
tatói igazolás, nyilatkozat arról,
hogy a pályázó hozzájárul-e a
személyét érintõ ügy nyilvános
ülésen történõ tárgyalásához,
nyilatkozat arról, hogy a pályázat
tartalma a megbízón és a bíráló-
bizottság tagjain kívül más sze-
méllyel közölhetõ-e, nyilatkozat
arra vonatkozóan, hogy a pályá-
zati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges keze-
léséhez hozzájárul, nyilatkozat,
hogy megbízása esetén vagyon-
nyilatkozat-tételi kötelezettségé-
nek eleget tesz, az intézmény
irányítására, gazdaságos és haté-
kony mûködésére, menedzselésé-
re vonatkozó konkrét vpr.
A beadási határidõn túl hiánypót-
lásra nincs lehetõség.
Pc: Kecskemét Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztálya
6000 Kecskemét,
Kossuth tér 1.
Tel.: (76) 513-532.

Kecskeméti Mûszaki
Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola
és Kollégium
6000 Kecskemét,
Hunyadi tér 2.
Tel.: (76) 480-744

KEMÜ Szakképzõ Is-
kola, Speciális Szak-
iskola és Kollégium,
6000 Kecskemét,
Hunyadi J. tér 2.
intézményvezetõ-he-
lyettes
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony.
Lf: intézményveze-
tõ-helyettesi teendõk
ellátása.

Büntetlen elõélet, egye-
temi v., pedagó-
gus-munkakörben
szerzett legalább 5 év
szgy.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás határozatlan idõre
szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. máj. 10.
Pehi: 2009. jún. 30.
Ill: a Kjt. és Korm. rendelet sze-
rint.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
om., b., korábbi jogviszonyról,
munkaviszonyról kiadott mun-
káltatói igazolás, nyilatkozat,
hogy a pályázati anyagban fog-
lalt személyes adatainak a pályá-
zati eljárással összefüggõ
kezeléséhez hozzájárul.
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Nyilatkozat arról, hogy intéz-
ményvezetõ-helyettesi megbízása
esetén vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettségének eleget tesz.
A pályázatot postai úton kell be-
nyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni a pályázati adatbázisban
szereplõ azonosító számot:
030/8/2009., valamint a munka-
kör megnevezését: intézményve-
zetõ-helyettes.
A beadási határidõn túl hiánypót-
lásra nincs lehetõség.
Pc: KEMÜ Szakképzõ Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollé-
gium.
f: Leviczky Cirill intézmény-
vezetõ (igazgató).
Tel.: (76) 480-744.

Berzeviczy Gergely
Szakképzõ Iskola
3525 Miskolc,
Hõsök tere 1.
Tel.: (46) 347-881
Fax: (46) 348-899
E-mail: titkar@berzevi-
czy.sulinet.hu

Szakmai igazgató-
helyettes

Felsõfokú szakmai és
pedagógiai v., vagyon-
nyilatkozat-tételi eljá-
rás.
Elõny: egyetemi szintû
v. és legalább 3 év vgy.

ÁEI: 2009. júl. 1.
Pbhi: 2009. máj. 30.
Pehi: 2009. jún. 15.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: részletes szakmai
ön., és néhány oldalas összefog-
lalót kérünk a pályázó szakmai
elképzeléseirõl.
Pc: dr. Burkáné Szolnoki Ágnes
igazgató.

Pest Megye
Önkormányzata

Nevelési Tanácsadó,
Logopédiai Intézet és
Tanulási Képességet
Vizsgáló Szakértõi és
Rehabilitációs
Bizottság
2000 Szentendre,
Széchenyi tér 1.
igazgató
Az intézmény feladata:
nevelési tanácsadás,
logopédiai ellátás, ta-
nulási képességet vizs-
gáló szakértõi és
rehabilitációs tevé-
kenység.

Pszichológus, gyermek-
pszichiáter vagy gyógy-
pedagógus
szakképesítés, a szakké-
pesítésnek megfelelõ
munkakörben szerzett
legalább 5 év szgy.,
gyógypedagógus eseté-
ben pedagógus-szak-
vizsga, pszichológus
esetében klinikai, peda-
gógiai vagy tanácsadói
szakvizsga.
Elõny: közoktatási terü-
leten szerzett vgy.

ÁEI: 2009. júl. 1.
A megbízás 2014. júl. 31-ig tart.
Pbhi: a KSzK honlapján történõ
megjelenéstõl számított 30. nap.
Pehi: a Korm. rendelet szerint.
Ill: Kjt. és Korm. rendelet alap-
ján. Juttatások Pest Megye Ön-
kormányzata Közgyûlésének
12/2002. (V. 17.) számú rendele-
te – a megyei fenntartású intéz-
ményekben dolgozó
közalkalmazottak juttatásainak
szabályairól – szerint.
A pályázatot két példányban,
írásban kell benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., vpr.,
helyzetelemzésre épülõ szakmai
fejlesztési elképzelések, om., b.,
publikációs jegyzék.
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Pc: Pest Megye Önkormányzatá-
nak Hivatala Oktatási, Mûvelõ-
dési és Turisztikai Iroda
1052 Budapest,
Városház u. 7.

Verseghy Ferenc
Gimnázium
5000 Szolnok,
Tisza park 1.
Tel./fax: (56) 378-613,
514-953

Intézményvezetõ-
helyettes
(magasabb vezetõi
megbízás)
Határozatlan idejû
közalkalmazotti jogvi-
szony, és vezetõi meg-
bízás.

Bármely szakos egyete-
mi v.

ÁEI: 2009. aug. 1.
Pbhi: 2009. máj. 29.
Pehi: 2009. jún. 15.
Ill: Kjt. szerint. vp.
Pc: Verseghy Ferenc
Gimnázium,
Pogány Gyula igazgató
„V-36 intézményvezetõ-helyette-
si pályázat”.

Pályázati felhívás pedagógus és egyéb álláshelyek betöltésére1

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény, az e törvény végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmé-
nyek mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint a közlemények szövegében feltüntetett egyéb jog-
szabályok tartalmazzák.

Rövidítések:

ÁEI: állás elfoglalásának ideje
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
Pc: pályázat címzése
ill: illetmény
p: pótlék
tp: területi pótlék
szl: szolgálati lakás
szgy: szakmai gyakorlat
v: végzettség
étkh: étkezési hozzájárulás
om: oklevélmásolat (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor egyszerû másolat)
b: erkölcsi bizonyítvány (amennyiben a pályázat kiírója mást nem határoz meg, akkor három hónapnál nem régebbi)
f: felvilágosítás
ön: önéletrajz
KSZK: Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ
Közokt. tv.: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
Kjt.: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
Korm. rendelet: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 138/1992.
(X. 8.) Korm. rendelet
MKM rendelet: a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
Lf: a munkakörbe tartozó, illetve a vezetõi megbízással járó lényeges feladatok

1 Felhívjuk tisztelt hirdetõink figyelmét, hogy azokat a nevelési-oktatási intézményekbe kiírt álláshirdetéseket, melyek az Oktatási és Kulturális Közlöny tema-
tikus közzétételi rendje alapján egyik munkakörtípusba sem sorolhatóak be, csak a sürgõsséggel történõ közlésre vonatkozó díj felszámítása mellett áll mó-
dunkban megjelentetni.
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A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Budapest-Fasori Evan-
gélikus Gimnázium
1071 Budapest,
Városligeti fasor
17–21.
Tel.: 322-4406
Fax: 342-2985
E-mail: titkarsag@faso-
ri.hu

Matematika, fizika,
számítástechnika, ma-
gyar, német, spanyol,
biológia, kémia egye-
temi szintû, kétszakos
tanári diplomával, a
felsoroltak bármely
szak párosításával.

Elõny: lelkészi ajánlás. ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. máj. 22.
Csatolandó: om., b.

Arany János Általános
Iskola és Gimnázium
1124 Budapest,
Meredek u. 1.

Kémia–biológia
szakos középiskolai
tanár határozatlan
idõre.

Egyetemi v. ÁEI: 2009. aug. 24.
Pbhi: 2009. jún. 26.
Pehi: 2009. júl. 1.
A pályázatot postai úton vagy
elektronikus úton lehet
benyújtani.
Csatolandó: szakmai ön., om., b.
Pc: Arany János Általános Iskola
és Gimnázium,
Patkó Lajos igazgató
igazgato@aranyj.hu.

Közgazdasági
Szakközépiskola
4200 Hajdúszoboszló,
Gönczy Pál u. 17.

Matematika–fizika
szakos tanár
(határozatlan idejû)

matematika–bármely
szakos tanár
(határozatlan idejû)

közgazdásztanár
(határozatlan idejû)

angol–bármely
szakos tanár
(határozott idejû)

Egyetemi v. ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. jún. 19.
Pehi: 2009. júl. 3.
Juttatás: étkh.
Csatolandó: om., b., ön., motivá-
ciós levél, szgy. igazolása, ennek
hiányában gyakornoki idõ kiköté-
sére kerül sor.
f: az iskola igazgatója.
Tel.: (52) 364-801.

Vajda János
Gimnázium
8360 Keszthely,
Fõ tér 9.
Tel.: (83) 312-439
Fax: (83) 312-576/14

Biológia–másik
szakos tanár

francia–másik
szakos tanár

történelem–másik
szakos tanár

német–másik
szakos tanár

Szakirányú egyetemi v.
Elõny: 5 év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 25.
A megbízás határozott idõre szól.
Pbhi: a megjelenést követõ 30. nap.
Pehi: a határidõ lejárta utáni
10. nap.
Csatolandó: fényképes, kézzel írt
ön. és hiteles om., b.
A formai és szakmai feltételeknek
megfelelõ pályázattal rendelkezõ
pályázók meghallgatásra kerülnek.
Döntés a személyes elbeszélgeté-
sen nyújtott teljesítmény alapján.
A pályázatot „Pályázat” megjelö-
léssel ellátva kell benyújtani.
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Berzeviczy Gergely
Szakképzõ Iskola
3525 Miskolc,
Hõsök tere 1.
Tel.: (46) 347-881
Fax: (46) 348-899
E-mail: titkar@berzevi-
czy.sulinet.hu

Közgazdásztanár Fõiskola
Elõny: egyetemi v.,
szakmai tárgyak tanítási
tapasztalata, legalább
3–5 év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 21.
Pbhi: 2009. júl. 31.
Pehi: 2009. aug. 10.
Ill: a Kjt. szerint.
Pc: dr. Burkáné Szolnoki Ágnes
igazgató.

II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
2750 Nagykõrös,
Kecskeméti út 39–41.
Tel.: (53) 351-982

Könyvtárostanár
(tanító)
határozatlan idejû
kinevezés

Fõiskolai v. ÁEI: azonnal.

Nyíregyházi Evangéli-
kus Kossuth Lajos
Gimnázium
4400 Nyíregyháza,
Szent István út 17–19.
Tel.: (42) 410-032,
(20) 824-6246

Kémia–bármely
szakos tanár

biológia–bármely
szakos tanár

francia–bármely
szakos tanár

fejlesztõpedagó-
gus–bármely
szakos tanár

napközis nevelõ–bár-
mely szakos tanár

Egyetemi v. ÁEI: 2009. szept. 1.
Pbhi: 2009. máj. 29.
Pc: igazgató.
Jelentkezés postai úton.

Stromfeld Aurél
Gépipari, Építõipari
és Informatikai
Szakközépiskola
3100 Salgótarján,
Rákóczi út 60.

Építészmérnök-tanár
(határozatlan idejû)

gépészmérnök-tanár
vagy mûszakitanár
(határozatlan idejû)

angol nyelv–bármely
szakos tanár
(határozott idejû)

Fõiskolai vagy egyete-
mi v.

fõiskolai vagy egyetemi
v.

egyetemi v.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pbhi: 2009. jún. 22.
Pehi: 2009. júl. 1.
Pc: Pataki Ferenc igazgató.
Tel.: (32) 411-044.
Fax: (32) 411-386.

Általános Mûvelõdési
Központ igazgatója
8391 Sármellék,
Felszabadulás u. 1–2.
Tel.: (83) 355-025
Fax: (83) 355-011

Angol–német
szakos tanár

matematika–fizi-
ka–kémia
szakos tanár

Fõiskola, általános
iskolai tanári

fõiskola, általános isko-
lai tanári.
Elõny: 3 év szgy.

ÁEI: 2009. aug. 17.
Pehi: 2009. jún. 30.
Pbhi: 2009. máj. 29.
Csatolandó: hiteles om., 30 nap-
nál nem régebbi b., szakmai ön., a
korábbi munkaviszonyokra vonat-
kozó igazolás.
Pc: ÁMK Általános Iskolája.
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rajz–ének
szakos tanár

fõiskola, általános isko-
lai tanár.
Elõny: 3 év szgy.

A pályázatot írásban, zárt boríték-
ban, 1 eredeti és 1 másolati pél-
dányban személyesen vagy postai
úton kell benyújtani. Postai út
esetén a postára adás napja az
irányadó.
f: Dufkáné Vincze Mária
igazgató.
Tel.: (83) 355-025.

Beszédjavító Intézet
8000 Székesfehérvár,
Árpád u. 3.
Telefon: (22) 328-648
(22) 314-708
E-mail: gardonyi-
ne@beszed-javito.hu

Utazó logopédus Logopédiai tanári szak,
„B” típusú jogosítvány.

ÁEI: 2009. aug. 15.
Pbhi: 2009. júl. 15.
Pehi: 2009. júl. 30.
Csatolandó: ön., om.
Jelentkezni lehet az igazgatónál,
Gárdonyiné Kocsi Ilonánál.

Vajda János Általános
Iskola
2473 Vál, Szent István
tér 1.

Kémia–matematika
szakos tanár

és 1 fõ tanító

Pbhi: 2009. június 20.
Pehi: 2009. július 15.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: om., szakmai ön.
F: (22) 243-998 és (30) 866-4825.

Pályázati felhívás
kulturális intézmények vezetõi és más közalkalmazotti álláshelyeinek betöltésére

A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen a benyújtási határidõkkel, a pályázatokhoz kötelezõen elõ-
írt feltételekkel és benyújtandó mellékletekkel) kapcsolatos rendelkezéseket a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet tartalmazza.

Rövidítések:

adv: hozzájárulás a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggõ kezeléséhez, illetve
betekintésre jogosultak általi megismeréséhez
ÁEI: állás elfoglalásának ideje
b: 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
étkh: étkezési hozzájárulás
f: felvilágosítás
ff: felsõfokú
héfe: helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzelések
ill: illetmény
k: képzettség
má: magyar állampolgárság
mszv: munkaköri szakvizsga
om: képesítést igazoló hiteles oklevélmásolat
ny: nyilatkozat a pályázat a képviselõ-testület nyilvános vagy zárt ülésén történõ tárgyalásáról
ön: önéletrajz
p: pótlék
Pbhi: pályázat benyújtásának határideje
Pc: pályázat címzése
Pehi: pályázat elbírálásának határideje
pr: program
sz: szakmai
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szev: szakirányú egyetemi végzettség
szfv: szakirányú felsõfokú végzettség
szgy: szakmai gyakorlat
szl: szolgálati lakás
szv: szakvizsga
tt: tudományos tevékenység
vgy: vezetõi gyakorlat
vp: vezetõi pótlék
vpr: vezetési program

A pályázatot meghirdetõ szerv Meghirdetett munkahely Képesítési és egyéb feltételek Juttatások (Ft), illetmény, pótlék, egyéb

1. 2. 3. 4.

Felsõpakony Község
Önkormányzata

Szabó Magda Könyv-
tár és Közösségi Ház
(2363 Felsõpakony,
Rákóczi u. 41.)
igazgató
Határozott idejû köz-
alkalmazotti jogvi-
szony.

Büntetlen elõélet, má.,
közmûvelõdési intéz-
ményben szerzett leg-
alább 5 év szgy.,
közmûvelõdési intéz-
ményben szerzett leg-
alább 3 év vgy., szev.,
szfv., vagy nem szev.
és ff. szakirányú mszv.,
fõiskolai könyvtárosi,
közmûvelõdési k., va-
gyonnyilatkozat-tételi
eljárás lefolytatása.

ÁEI: 2009. június 2.
A megbízás 5 évre, 2014. május
31-ig szól.
A megbízás 5 évre szól.
Teljes munkaidõ.
Pbhi: 2009. május 15.
Pehi: a pályázati határidõ lejártát
követõ 30 napon belül.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: részletes sz. ön.,
30 napnál nem régebbi b., hiteles
om., sz. vpr., héfe., adv, szgy. iga-
zolás.
Pc: Felsõpakony Község Önkor-
mányzat Polgármesteri Hivatal
2363 Felsõpakony, Petõfi S. u. 9.
f: dr. Remete Sándor jegyzõ.
Telefon: (29)317-719.

Piliscsaba Nagyközség
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete
2081 Piliscsaba,
Kinizsi Pál u. 1–3.

Mûvelõdési Informá-
ciós Központ és
Könyvtár
(2081 Piliscsaba,
Béla király u. 2.)
magasabb vezetõ

Szev. vagy fõiskolai v.,
közmûvelõdési, könyv-
tári területen. Legalább
5 év szgy., má., büntet-
len elõélet.
Elõny: magas szintû in-
formatikai ismeret
(Word, Excel, WEB
szerkesztés), idegen
nyelv ismerete, össze-
vont intézménynél
szerzett vgy.

ÁEI: 2009. október 1.
A megbízás 2014. szeptember
30-ig, 5 évre szól.
Pbhi: a közlönyben való megjele-
néstõl számított 30. nap.
Pehi: 2009. június 30.
Ill: Kjt. szerint.
Csatolandó: részletes sz. ön., sz.
vpr., b., hitelesített om., adv.
Pc: Piliscsaba Nagyközség
Önkormányzatának
polgármestere.

Polgár Város
Önkormányzatának
Képviselõ-testülete

Ady Endre Mûvelõdé-
si Központ
és Könyvtár
intézményvezetõ
Feladata az intézmény
sz. irányítása.

Szev. vagy nem szev.
és ff. mszv., fõiskolai
könyvtárosi, közmûve-
lõdési k., és 5 év szgy.,
továbbá kiemelkedõ sz.
vagy tt.
Elõny: vgy.

ÁEI: 2009. június 1.
A megbízás 5 évre, 2014. június
1-jéig szól.
Pbhi: 2009. május 11.
Pehi: 2009. május 14.
Csatolandó: részletes sz. ön., b.,
om., vpr. héfe., adv.
Ill: Kjt. szerint.
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Pc: Polgár Város Önkormányzata
Képviselõ-testületének címezve,
Polgár város polgármesterének
4090 Polgár, Barankovics tér 5.
f: Tóth József polgármester.
Telefon: (52) 391-015.

Általános Mûvelõdési
Központ Igazgató-
tanácsa
3561 Felsõzsolca,
Szent István út 2.

ÁMK Alapfokú
Mûvészeti Iskolája
Intézményegység-
vezetõ

Az intézményegység
vezetéséhez szükséges
felsõfokú szakirányú
végzettség 5 év szak-
mai gyakorlat.

Elõnyt jelent szakirá-
nyú szakvizsga
megléte.

ÁEI: 2009. aug. 1.
Pehi: 2009. jún. 30.
A megbízás 5 évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
szakmai tevékenységet is bemuta-
tó önéletrajzot, szakmai helyzet-
elemzésre épülõ vezetõi
programot.
A pályázathoz csatolni kell: okle-
vélmásolat, erkölcsi bizonyítvány.
Juttatás: illetmény KJT szerint,
vezetõi pótlék, étkezési hozzájáru-
lás.
Pc: Figeczki Lászlóné
ÁMK igazgató
Tel./fax: (46) 584-226

Helyesbítés

Nagyvázsony, Barnag, Mencshely, Pula, Vöröstó Önkormányzat Intézményfenntartó Társulása 8291 Nagyvázsony,
Kinizsi u. 96. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2009. évi 7. számában (1272. oldal) megjelent iskolaigazgatói pályázat
kiírását az alábbiak szerint módosítja:

„Pályázati feltétel: felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus-szakvizsga.
A pályázat elbírálásánál elõnyt jelenthet a közoktatási területen szerzett vezetõi gyakorlat.”

A pályázati kiírás egyéb feltételei változatlanok.
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû kötetét

Válságban van-e a világ? Netán végveszélyben? Rémisztõ, fellengzõs, fantasztikus regényt ígérõ a cím, de
az utána következõ sorok kijózanítanak.
Jogról, jogi megközelítésrõl, a nemzetközi jog erejérõl, hatásáról – s a kihívások súlya alatt valljuk meg –,
gyengeségeirõl ír a könyv szerzõje, aki nem ígér könnyû olvasmányt, de optimista, mivel bízik a jogot létre-
hozó kultúra megtartó hatásában és a jogi normákat vezérlõ értékekben.
A szerzõi hitvallás zárógondolata pedig nem más, mint hogy a jog hidat teremt a civilizációk között.

A kötet 142 oldal terjedelmû, ára 4410 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Kondorosi Ferenc

A VILÁG VÉGVESZÉLYBEN?
A NEMZETKÖZI JOG ÚJ KÉRDÉSEI

címû, 142 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4410 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû kötetét

A könyv szerzõje, Dr. Elek Balázs PhD nem csupán sportvadász – vadászõsök leszármazottja –, hanem egy-
úttal a Debreceni Ítélõtábla gyakorló büntetõbírája is, aki a könyvben nem csupán jogászok számára gyûjtöt-
te össze közérthetõ stílusban mindazon jogi elõírásokat, amelyek a vadászat gyakorlása során büntetõjogi
következményt vonhatnak maguk után. A szerzõ mûvét könnyen érthetõvé teszi, amikor büntetõbírói tudását
és tapasztalatát felhasználva konkrét esetekkel példázza az általa leírtakat. A kötetben a szerzõ a vadorzókkal
kapcsolatos magatartástól kezdõdõen, a vadászbalesetek értékelésén keresztül, a kóbor állatok elpusztításáig
bezárólag szinte minden olyan eseményt feldolgoz, amelyekkel a gyakorlatban mind a hivatásos, mind a
sportvadászok kapcsolatba kerülhetnek.

A kötet 178 oldal terjedelmû, ára 3213 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem

Elek Balázs

A VADÁSZSZENVEDÉLY BÛNCSELEKMÉNYEI

címû, 178 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 3213 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

DR. GECSÉNYI LAJOS, a történettudományok kandidátusa
és DR. MÁTHÉ GÁBOR, az állam- és jogtudományok kandidátusa

szerkesztésében

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez
címû könyvét.

Mi és hogyan történt 1956 õszén? Miként roppant meg fokozatosan a diktatúra az októberig vezetõ hónapok során, mit
tettek és mit akartak a forradalom vezetõi, miközben az utcákon már a tankok dübörögtek és a fegyverek ropogtak?
És mit tettek a nagyhatalmak, melyek közül az egyik birodalma sáncait védte, a többi pedig az együtt érzõ kívülállás
paravánja mögül figyelte a példátlan bátorsággal vállalt harcot és bukást. Hiteles választ a kérdések láncolatára aligha
adhat más, mint a korabeli források tanúsága.
Ez indította a kötet szerkesztõit arra, hogy az 50. évforduló elõestéjén mindabból, amit fontosnak tartanak, a forradalom
elõzményeit, az odáig vezetõ utat, majd a hõsi küzdelem hátterében folyó hazai és nemzetközi tárgyalásokat, döntése-
ket, értékeléseket illetõen, egy kötetbe gyûjtve a történelemtudomány szabályai szerint ismét közzétegyék. Magyar,
orosz, angol, amerikai, osztrák levéltárak anyagából válogattak, és használták az elsõdleges közlés helyének meg-
jelölésével az eddigi publikációkat is. Olyan gyûjtemény jött így létre, amely, ha nem is hiánytalanul, de meghatározó
elemeiben átfogja 1956 történetét.

A kötet 768 oldal terjedelmû, ára 6594 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem a

SUB CLAUSULA
1956

Dokumentumok a forradalom történetéhez

címû, 768 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 6594 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó
megjelentette

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû kötetét

Köztudott, hogy Magyarországon, a XX. század „ötvenes” éveiben, majd a levert forradalmat követõ megtorlás során
kihirdetett törvénysértõ ítéleteket, a közel sem független ítészek határozatait a rendszerváltás után semmissé nyilvání-
tották. A magyar társadalom viszont vajmi keveset tud a különbözõ jellegû jogfosztást szenvedett jogászokon kívül ar-
ról, hogy forradalmat követõ megtorlás végéig a magyar bírói, közjegyzõi, ügyészi és ügyvédi kart, valamint a
munkájukat segítõ kollégákat mekkora vérveszteség érte.
Bárándy Péter, volt igazságügy-miniszter, 2003 márciusában bizottságot állított fel a legszélesebben értelmezhetõ „har-
madik” hatalmi ágban tevékenykedõket ért sérelmek feltárására. A Zinner Tibor vezette kutatócsoport, Kahler Frigyes,
Koczka Éva, Pálvölgyi Ferenc és Tóth Béla – kétévi kutatómunkáját összegzõ – jelentésében feltárja egyfelõl a
Horthy-korszakból a jogszabályi elõzményeket és a korabeli személyzeti politika összefüggéseit, másfelõl az 1944 de-
cembere óta folytatott „humánpolitikát”, nyomon követve a magyarországi jogászsággal szembeni infernót, az eseten-
ként miniszterelnöki rendeleteken, törvényeken és különféle szintû párthatározatokon alapult, különbözõ jellegû atroci-
tásokat 1962 augusztusáig.
A több ezer jogász és munkájukat segítõ szakapparátusbeli kolléga drámai életútjának – néhol a legapróbb részletekbe
menõ – feltárásával megírt monográfiából kitûnik, hogy a jogászokat ért sérelmeket nem a sztálini birodalom, hanem a
hazai csatlósai, és az õket kiszolgáló nagy tudású jogászok indukálták. Miként nem engedték a végrehajtó és törvény-
hozó hatalom letéteményesei a Montesquieu-féle elvek megvalósulását? Hogyan torzították el a magyarországi jogász-
ság hivatásrendjeinek összetételét? Milyen beleszólással bírt a politikai rendõrség, majd az Államvédelmi Hatóság nem
csupán a letartóztatottak, hanem a bírói, ügyészi és ügyvédi kar tagjainak életébe? A szerzõk megállapításait, kutatásuk
összegzõ tanulságait több mint 1800 jegyzet támasztja alá.
Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Megrendelem

Zinner Tibor
Megfogyva és megtörve

címû, 680 oldal terjedelmû kiadványt

(ára: 9996 Ft áfával) ........... példányban, és kérem, juttassák el alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: .................................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ..............................................................................................................................................

Utca, házszám: ..................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .........................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ............................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy postai
úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

a Közlöny Könyvek sorozatában megjelentette

dr. Németh Gabriella és dr. Patyi András

A társasházi törvény magyarázata

címû kiadványát

Hazánkban 1924 óta létezik a társasház intézménye, és a ma hatályos törvény immár a negyedik társas-
házi törvény.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény kommentárja a közös tulajdon ezen speciális formájának
szabályait igyekszik megismertetni az olvasókkal. A kiadványt haszonnal forgathatják elsõsorban közös
képviselõk, társasház-tulajdonosok, társasházi ügyekkel napi szinten foglalkozók, de a jogi pályák valame-
lyikén dolgozó szakemberek is.
A törvényszövegbe illesztett magyarázatok önálló szövegként is, de a törvényszöveg kiegészítéseként is
használhatók.
Az egyetemi docens, illetve ügyvéd szerzõpáros könyvében jól ötvözi az elméleti és a gyakorlati megközelí-
tés elõnyeit. A szerzõk sok helyütt igyekeznek megvilágítani, elmagyarázni nemcsak a konkrét jogszabály-
szöveget, hanem a társasházi jogviszonyok mögöttes, általános polgári jogi háttérintézményeit, jogelveit is
(pl. jóhiszemû joggyakorlás elve, joggal való visszaélés általános tilalma stb.). Sõt, a kommentár szövegé-
ben megtalálhatjuk a szavazati arányokkal (pl. egyszerû szótöbbség, minõsített többség, abszolút többség)
kapcsolatos tudnivalók általános ismertetését is.
A kiadvány függeléke tartalmaz egy társasházi alapító okiratot és egy szervezeti és mûködési szabályzatot
is. E két okirat természetesen mintadokumentum, melyek tartalmát az adott társasház alapítása során a
konkrét tulajdoni és mûködési viszonyok függvényében mindenképpen pontosítani, kiegészíteni, módosí-
tani kell, de mégis támpontul szolgálhatnak mindazok számára, akik tanácstalanok, hogyan is kezdjenek
hozzá a társasház-alapításhoz a társasházi törvény szabályai alapján.

A kiadvány 144 oldal terjedelmû.
Ára: 1155 Ft áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük A társasházi törvény magyarázata címû kiadványt (ára: 1155 Ft áfával) .................
példányban, és kérjük, juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................

Utca, házszám: .....................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõ-
számára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A szerkesztõség címe: Budapest V., Szalay u. 10–14. Telefon: 302-4843.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó (1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.; www.mhk.hu).
Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével. Telefon: 235-4554,
266-9290/240, 241 mellék.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó ügyfélszolgálatán, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
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A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

megjelentette

Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû kiadványát

A könyv a büntetõhatalom gyakorlását abból a szempontból vizsgálja, hogy a bíróság és az ügyészség függetlensége
és számonkérhetõsége hogyan befolyásolja az igazságszolgáltatás tevékenységét. Az író három, egymással szorosan
összefüggõ témakört dolgoz fel. Az elsõ a bírói függetlenség és számonkérhetõség kérdése, valamint ezek szervezeti
biztosítékai. A második témakör az ügyészség szerepét és alkotmányos státuszát érinti. A harmadik a büntetõeljárási
törvény elkészültének folyamatát rekonstruálja abból a szemszögbõl, hogy miként befolyásolta a bírói és ügyészi
szervezet a kodifikációt.
Hack Péter ebben a kötetben azt szeretné bizonyítani, hogy a jogalkotó által megfogalmazott eljárási szabályok, illetve
az igazságszolgáltatás szervezeteit szabályozó joganyag csak részben határozzák meg azt, hogy a büntetõ igazságszol-
gáltatás hogyan zajlik. Annak megértéséhez, hogy mi hogyan mûködik ezen a rendszeren belül, tisztában kell lennünk
azokkal a szervezeti érdekekkel is, amelyek az eljárás egyes szereplõinek szerepfelfogását, döntéseinek hátterét meg-
határozzák. Ez a megközelítés indokolja, hogy a szerzõ mûvében azon tényezõk elemzésére koncentráljon, amelyek
akadályozzák, hogy ezek a szervezetek optimálisan teljesítsék feladatukat.

A kötet 382 oldal terjedelmû, ára 4830 forint áfával.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám alatti
Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), valamint a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti
Közlönyboltban (tel.: 318-8411), illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail:
megrendeles@mhk.hu).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS

Megrendelem
Hack Péter

A BÜNTETÕHATALOM FÜGGETLENSÉGE
ÉS SZÁMONKÉRHETÕSÉGE

címû, 382 oldal terjedelmû kiadványt (ára: 4830 forint áfával) ................................ példányban, és kérem, juttassák el
az alábbi címemre:

A megrendelõ (cég) neve: ...............................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): ............................................................................... ............................................................

Utca, házszám: ................................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: .......................................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..........................................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül átutaljuk a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára vagy
postai úton a fenti címre.

Keltezés: ........................................ ...............................................
cégszerû aláírás
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